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درآمــد  از  درصــد   20 حداقــل  بتوانیــم  بایــد  مــا   ۱۴۰۴ ســال  تــا 
تجــاری  فعالیت هــای  و  دانش بنیــان  صنایــع  راه  از  را  کشــور 

کنیــم. تأمیــن  دانش بنیــان 
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کنــد و درآمدهــا افزایــش  کشــور رشــد پیــدا  گــر می خواهیــم اقتصــاد  ا
یابــد، بایــد از اقتصــاد دانش بنیــان بــه عنــوان پشــتوانه اقتصــاد 
ــد همــه همــکاری  ــه در ایــن راســتا بای ک کنیــم  مقاومتــی اســتفاده 

کنیــم. و تــاش 
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اســت.  دانش بنیــان  اقتصــاد  الکترونیــک، خمیرمایــه  صنایــع 
کننــد. حرکــت  دانش بنیــان  ســمت  بــه  بایــد  کشــور  صنایــع 



ح های موفق حمایت شده از    گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی، طر عنوان:  
سوی صحا در سال 1395

گردآوری: مدیریت فنی و امور اقتصادی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه  تدوین و 
صنایع الکترونیک )صحا(

سال انتشار: تابستان 1396

ک 21 نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان پژ وهشگاه دوم، پا

صندوق پستی: 14155-1333 

تلفن: 021-88748060

دورنگار: 021-88748040

www.esfrd.ir   www.صحا.com   :وب گاه

info@esfrd.ir :رایانامه



مقدمه

معرفی صحا :

مجمع عمومی : 

صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا(، شــرکتی دولتــی و مــادر تخصصــی وابســته بــه 
کــه بــه حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک در بخش هــای  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
خصوصــی و تعاونــی می پــردازد. قانــون تأســیس صحــا در ســال 1375 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و 

گرفــت. اساســنامه آن در ســال 1376 مــورد موافقــت  هیئــت وزیــران قــرار 
یــال ســرمایه اولیــه فعالیــت خــود  نخســتین اعضــای هیئــت مدیــره در ســال 1377 منصــوب و صحــا بــا 50 میلیــارد ر

کــرد.  را آغــاز 
ــا  یــال افزایــش یافــت و در ســال 1394 ســرمایه صحــا ب بــا اصــاح اساســنامه در ســال 1382 ســرمایه بــه 500 میلیــارد ر

یــال افزایــش یافــت. تصویــب هیئــت وزیــران بــه 1250 میلیــارد ر

مجمــع عمومــی صحــا متشــکل از وزارت خانه هــای »صنعــت، معــدن و تجــارت«، »امــور اقتصــادی و دارایــی«، »علــوم، 
ــرو« و »ســازمان  ــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح«، »نی تحقیقــات و فنــاوری«، »ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات«، »دف

یاســت مجمــع بــر عهــده وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت می باشــد. برنامــه و بودجــه« اســت و ر



)اعم از نرم افزار و سخت افزار(صنایع مورد حمایت : 

گروه زیر دسته بندی می شوند: صنایع الکترونیک مورد حمایت، طبق اساسنامه در 7 
• صنایع رایانه ای
• صنایع ارتباطی

• صنایع اتوماسیون 
• صنایع قطعات الکترونیک

• صنایع الکترونیک نوری
• صنایع الکترونیک مصرفی

کاربردی • صنایع الکترونیک 

فعالیت های صنایع عنوان شده در زمینه هایی به شرح زیر مورد حمایت صحاست :
• خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته 

کوتاه مدت • آموزش های تخصصی 
• خدمات مهندسی و طراحی 

• طرح های تولیدی و خدماتی نیمه ساخت، صنعتی و انبوه
کاربردی و توسعه ای  • مطالعات و تحقیقات اعم از بنیادی، 

• شرکت در مناقصات، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی 
• ایجاد زمینه های الزم جهت اطاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی

گسترش همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات   •
• جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

زمینه های فعالیت :

خدمات صحا :

و توســعه صنایــع  و تعاونــی در زمینــه تحقیقــات  از بخــش خصوصــی  از حمایــت  خدمــات صنــدوق عبارتســت 
الکترونیــک بــه شــرح زیــر :

• اعطای تسهیات مالی با نرخ ترجیحی
• صدور ضمانت نامه 

یسک پذیر  • سرمایه گذاری ر
کارشناسی • خدمات 



عملکرد صحا در سال 1395:

عملکرد مالی در دو بخش عمده خدمات صحا )ارائه تسهیات و صدور ضمانت نامه( مشاهده می گردد :

• تســهیات مالــی اعطایــی ســال 1394، معــادل بــا نیمــی از مجمــوع تســهیات مالــی ســال های قبــل از آن )93-
78(، بــوده اســت.

• در ســال 1395 بــا توجــه بــه لــزوم بازگشــت تســهیات قبلــی، تنهــا رشــد چشــمگیر در تعــداد تســهیات قابــل مشــاهده 
اســت؛ ایــن امــر بــا نگهــداری حداقــل نقدینگــی و تخصیــص تمامــی ســرمایه ممکــن در قالــب تســهیات بــه شــرکت 

هــا میســر شــده اســت.
ــن  ــال 1395 ای ــت و در س ــر از 5% اس کمت ــی آن  ــردش مال گ ــوع  ــه مجم ــبت ب ــا نس ــتی صح ــات واخواس ــزان مطالب • می

ــت. ــته اس ــش داش کاه ــدود %10  ــی در ح ــردش مال گ ــری  ــد براب ــش چن ــم افزای ــزان، علی رغ می



کل فعالیت سال های قبل صحا )1393-1378( بوده است.  • در سال 1394 صدور ضمانت نامه ها، معادل با 

• در ســال 95 رونــد رشــد صــدور ضمانت نامــه ادامــه داشــته و رشــد 100 درصــدی را نســبت بــه ســال 1394 نشــان 

می دهــد.

ــوده و شــامل تعهــد پرداخــت نیســت،  ــه پیمــان ب • ضمانت نامه هــای صــادر شــده در ســال 1395 منحصــرا مربــوط ب

ــرای 300  ــب اج ــور در قال کش ــک  ــع الکترونی ــای صنای ــت از پروژه ه ــا حمای ــن ضمانت نامه ه ــدور ای ــطه ص ــه واس ــذا ب ل

گردیــده اســت. کارفرمایــان متعــدد میســر  ــا  میلیــارد تومــان قــرارداد شــرکت های ایــن حــوزه ب

گذشــته، طــرح هــای متعــددی در بخش هــای  گرفتــه طــی ســالیان  بــا توجــه بــه رســالت صحــا و حمایــت هــای صــورت 

کــه بــه نوبــه خــود  کشــور بــا موفقیــت توســط بخــش خصوصــی بــه نتیجــه رســیده اســت  مختلــف صنایــع الکترونیــک 

موجــب بــروز نتایــج اثــرات ارزنــده ای در ایــن حــوزه و ســایر صنایــع وابســته شــده اســت.

گردیــده بــه طــور اجمالــی بــه معرفــی برخــی طرح هــای موفــق و خاتمــه  ــد پیــش رو تحــت عنــوان »نمــاد«، ســعی 
ّ
در مجل

کــه بــه نوبــه خــود بیانگــر تــاش ارزشــمند صنعتگــران داخلــی و فعــاالن صنعــت  یافتــه در ســال 95 پرداختــه شــود 

ــور  کش ــع  ــران صنای ــوان پیش ــه عن ــک ب ــت الکترونی ــت از صنع ــرای حمای ــا ب ــزم صح ــن ع ــور و همچنی کش ــک  الکترونی

اســت.





ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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ADSL تولید مودم

مــودم ADSL مــدلA154 تــوان برقــراری ارتبــاط بــا اینترنــت را تــا ســرعت 24 مگابیــت 
یافــت )دانلــود( و بــا ســرعت 3.3 مگابیــت در ثانیــه جهــت ارســال  در ثانیــه جهــت در
)آپلــود( و هــم چنیــن توانایــی ایجــاد شــبکه بــی ســیم )Wi-Fi( بــا ســرعت انتقــال داده 

150 مگابیــت در ثانیــه را دارا می باشــد. 
 RJ-( و چهــار درگاه اتصــال شــبکه )RJ-1 1( ایــن دســتگاه دارای یــک درگاه تلفــن
ــرل  کنت ــل  ــورتWeb-Based  قاب ــه ص ــب، ب ــری مناس کارب ــط  ــق راب ــوده و از طری 45( ب
ک گذاری اینترنــت پــر ســرعت در مصــارف  ــه منظــور اشــترا مــی باشــد. مــودمA154  ب

کوچــک طراحــی شــده اســت . خانگــی و ســازمان های 

کشــور بــه مــودم ADSL روز  گذشــته نیــاز  کشــور طــی چنــد ســال  بــا توجــه بــه افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت بانــد پهــن در 
گذشــته در حــدود 6 میلیــون  ــه روز افزایــش می یابــد. مطابــق آمــار مرکــز مدیریــت توســعه ملــی اینترنــت طــی 5 ســال  ب
کشــور وارد و خریــداری شــده  کــه بــه همیــن تعــداد مــودم ADSL نیــز بــه  کشــور فعــال شــده  مشــترک اینترنــت ADSL در 
اســت. همچنیــن برنامــه توســعه جهــت رســاندن تعــداد مشــترکین بــه بیــش از 20 میلیــون مشــترک در حــال اجــرا مــی 
کــه در ایــن بیــن بخــش قابــل توجهــی از مشــترکین جدیــد اینترنــت ADSL توســط شــرکت مخابــرات جــذب  باشــد 

می شــود.
کــه بــا شــرکت مخابــرات ایــران داشــته  شــرکت خدمــات مخابراتــی ارگ جدیــد تنهــا در ســال 1393 مطابــق قــراردادی 
یس های  اســت حــدود 170 هــزار دســتگاه مــودم و در قراردادهــا و فروش هــای مــوردی بــه اســتان ها و فروشــندگان ســرو
مخابراتــی بــه میــزان جمعــا 250 هــزار دســتگاه مــودم بــه فــروش رســانده اســت. هــدف از انجــام طــرح، تولیــد مــودم 
کمتــر توســعه یافتــه بــه منظــور توســعه فنــاوری و ایجــاد اشــتغال  کشــور بــه خصــوص در اســتان های  ADSL در داخــل 

می باشــد.

* تمرکز زدایی و حمایت از 

نقاط کمتر توسعه یافته

* کارآفرینی، حفظ و ایجاد 

اشتغال



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• صرفه جویی ارزی و جلوگیری از واردات محصوالت مشابه
کاهش قیمت تمام شده تولید محصول مودم  •

• ایجاد ارزش افزوده توسط تولید بومی
• اشتغال زایی در منطقه آزاد ارگ جدید بم

• ایجاد امکان ارائه خدمات بهتر و پشتیبانی محصول

6 ماه

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید

تهران/کرمان

ارائــه  هــدف  بــا  ابتــدا  کــه  می باشــد  ارگ  عمــران  گــروه  شــرکت های  از  جدیــد  ارگ  مخابراتــی  خدمــات  شــرکت 
در  کرمــان  خودروســازی  صنایــع  شــرکت های  بــه  اطاع رســانی  و  مخابراتــی  شــبکه های  بــا  مرتبــط  یس های  ســرو
ــانی  ــه اطاع رس ــبکه یکپارچ ــک ش ــرای ی ــی و اج ــا طراح ــود را ب ــت خ ــرکت فعالی ــن ش ــد. ای گردی ــیس  ــال 1380 تأس س
کلیــه  کرمــان آغــاز نمــود. ایــن شــبکه  گــروه صنایــع خودروســازی  اختصاصــی )Corporate Data Network(  بــرای 
کرمــان را در مســیر تهــران و شــهرک ارگ جدیــد  گــروه صنایــع خودروســازی  کارخانجــات و ســاختمان های شــرکت های 
ــه یکدیگــر متصــل نمــوده و خدمــات مختلــف اطاع رســانی را در بســتر شــبکه های  ــر ب کیلومت ــه طــول بیــش از 1200  ب
کاربــران خــود ارائــه می دهــد. در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــه عنــوان یکــی از مجریــان پروژه هــای  Internet وIntranet  بــه 
  GSMشــرکت های مخابــرات مشــغول بــه فعالیــت می باشــد. فعالیــت مخابراتــی شــرکت از ســال 1382 بــا پروژه هــای
ــوری، زیرســاخت، ســوئیچ، دسترســی، دیتــا  کثــر زمینه هــای مخابراتــی ماننــد شــبکه های فیبــر ن کنــون در ا شــروع و تا
کننــده  تجهیــزات مخابراتــی  وWimax ادامــه داشــته اســت. همچنیــن ایــن شــرکت بــا شــرکت های خارجــی تولیــد 

هماننــد ZTE و KEYMILE در خصــوص تولیــد و فــروش تجهیــزات همــکاری می نمایــد.
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طراحی و ساخت حسگر های خودرویی

 ایــن طــرح شــامل طراحــی و ســاخت ســه نــوع حســگرهای خودرویــی شــامل حســگر 
MAP و دمــای هــوا )TMAP(، حســگر دور موتــور، حســگر نقطــه مــرگ بــاال می باشــد. 

کــه ایــن حجــم خــودرو، بــه قطعــات یدکــی  در ســال های گذشــته تقریبــا هــر ســال یــک میلیــون خــودرو تولیــد شــده اســت 
کشــورقطعه خــودرو را بــا بســته بنــدی و برنــد  نیــاز دارنــد. برخــی مواقــع واردکننــدگان لــوازم و قطعــات خــودرو در خــارج از 
ــی،  ــه ســختی صــورت می گیــرد. قطعــه ســازان قانون ــودن آن ب کــه تشــخیص تقلبــی و اصــل ب اصلــی انجــام می دهنــد 
کیفیــت  کــد رهگیــری و معضــل اصلــی، تولیــد نامطلــوب و قاچــاق اســت. تولیــد قطعــات داخلــی، بــا  کــد شناســایی و 
کشــش بــازار باعــث ورود جنــس خارجــی نامطلــوب یــا تولیــد  مطلــوب اســت امــا تــوان اشــباع بــازار را ندارنــد و همیــن 

داخلــی زیــر پلــه ای و نامرغــوب می گــردد.
 لــذا حمایــت از تولیــد کننــدگان قطعــات خــودرو خصوصــا در حــوزه قطعــات الکترونیکــی، باعــث کاهــش نیــاز بــازار بــه 

اجنــاس خارجــی نامطلــوب خواهــد شــد و تاثیــر باالیــی در افزایــش رضایــت مشــتریان نهایــی خواهــد داشــت.

* تحقیق و توسعه

 * دانش فنی بومی

* صرفه جویی ارزی
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• ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
• افزایش سهم الکترونیک در خودرو ها

• طراحی و تولید محصول با قابلیت اطمینان باال

6 ماه

الکترونیك پردازش سبان

 اردبیل/اردبیل

شــرکت الکترونیــک پــردازش ســبان در ســال 1388 در شــهرك صنعتــی شــماره دو اردبیــل تأســیس و مبــادرت بــه 
نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت تمــام اتوماتیــک مونتــاژ بردهــای الکترونیکــی SMD و DIP و تولیــد محصــول بــا 
گرفتــه، تحقیــق و توســعه را یکــی از اصلی تریــن  برنــد ثبــت شــده EPS نمــود. ایــن شــرکت بــا برنامه ریزی هــای صــورت 

ــود. ــودرو نم ــی خ ــات الکترونیک ــد قطع ــه تولی ــدام ب ــف و اق ــرکت تعری ــعه ش ــای توس رکن ه
ــه اخــذ  کیفیــت اقــام تولیــدی خــود مبــادرت ب کنتــرل  ــازار و مشــتریان و در جهــت      ایــن شــرکت در جهــت حفــظ ب
گواهینامــه ISO/TS/9000 نمــود. از جملــه ســوابق اجرایــی شــرکت می تــوان بــه تولیــد انــواع رله هــای خودرویــی و 
یونیــت شیشــه باالبــر خــودرو، تحقیــق و تولیــد انــواع سیســتم های حفاظتــی منــازل، تحقیــق و توســعه در زمینــه تولیــد 

دیگــر حســگرهای خودرویــی، نمونه ســازی و تحقیــق و توســعه ECU خــودرو اشــاره نمــود.
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طراحی و ساخت یونیت شیشه باالبر خودرو 

 ایــن طــرح، طراحــی و ســاخت ســه نــوع حســگرهای خودرویــی شــامل حســگر MAP و 
دمــای هــوا )TMAP(، حســگر دور موتــور، حســگر نقطــه مــرگ بــاال  مــی باشــد. بــا اجــرای 
ــورهای  کش ــه  ــل ب ــاخت داخ ــای س ــی از خودروه ــه بخش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرح، ب ــن ط ای
همجــوار صــادر شــده اســت، صــادرات قطعــات تولیــدی ایــن طــرح، بــرای تأمیــن نیــاز 

قطعــات مصرفــی ایــن خودروهــا، متصــور خواهــد بــود.

* کارآفرینی، حفظ و ایجاد 

اشتغال

* اخذ تٔاییدیه های داخلی 

و  بین المللی

ــا اهدافــی از جملــه تولیــد قطعــات  ــه صــورت انبــوه ب تامیــن ســرمایه مــورد نیــاز جهــت تولیــد داخلــی ایــن محصــول ب
کیفیــت اســتاندارد و مطلــوب، جلوگیــری از ورود قطعــات خارجــی نامرغــوب، افزایــش رضایــت  یدکــی خــودرو بــا 

کاهــش قیمــت فــروش و ...بــوده اســت. مشــتری، امــکان تولیــد محصــول بــا طراحــی جدیــد و امکانــات بیشــتر، 
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• ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
• افزایش سهم الکترونیک در خودرو ها

• طراحی و تولید محصول با قابلیت اطمینان باال

6 ماه

الکترونیك پردازش سبان

 اردبیل/اردبیل

شــرکت الکترونیــک پــردازش ســبان در ســال 1388 در شــهرك صنعتــی شــماره 2 اردبیــل تأســیس و مبــادرت بــه 
نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت تمــام اتوماتیــک مونتــاژ بردهــای الکترونیکــی SMD و DIP و تولیــد محصــول بــا 
گرفتــه، تحقیــق و توســعه را یکــی از اصلی تریــن  برنــد ثبــت شــده EPS نمــود. ایــن شــرکت بــا برنامه ریزی هــای صــورت 

ــود. ــودرو نم ــی خ ــات الکترونیک ــد قطع ــه تولی ــدام ب ــف و اق ــرکت تعری ــعه ش ــای توس رکن ه
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تولید سیستم های حفاظتی 

از  عبارتنــد  سیســتم ها  ایــن  انــواع  می باشــد.  حفاظتــی  سیســتم های  تولیــد  طــرح، 
کننــده و چشــم مــادون قرمــز. سیســتم های حفاظتــی ســانترال، تلفــن 

سیســتم حفاظتــی ســانترال )Z4(، دســتگاه ســانترال یــا سیســتم حفاظتــی بــه عنــوان 
دســتگاه مرکــزی سیســتم اعــام حریــق یــا دزدگیــر و یــا هــر دو می توانــد مــورد اســتفاده 

گیــرد. قــرار 
ــا 20  ــا 8 ی کننــده ب کــه دســتگاه تلفــن    ) G1PRO , G 1کننــده )8 و 20 حافظــه تلفــن 
یافــت یــك ســیگنال از  حافظــه قســمتی از مجموعــه سیســتم حفاظتــی اســت و بــا در
واحــد ســانترال مرکــزی، شــروع بــه شــماره گیری و ارســال پیــام بــه شــماره های از پیــش 

ــد.  تعییــن شــده می نمای
کــه  کــه در واقــع ایــن محصــول یــک آشکارســاز حرکتــی می باشــد  چشــم مــادون قرمــز  
کمــک یــک سنســور حرارتــی و مــادون قرمــز ورود افــراد را بــه یــک منطقــه خــاص  کــه بــه 

و تحــت پوشــش ایــن چشــم تشــخیص می دهــد.

دســتگاه ســانترال یــا سیســتم حفاظتــی بــه عنــوان دســتگاه مرکــزی سیســتم اعــام حریــق یــا دزدگیــر و یــا هــر دو می توانــد 
ــا ســرقت میگــردد. ایــن  کاهــش احتمــال حریــق و ی ــه تولیــد ایــن دســتگاه ســبب  کمــک ب گیــرد.  ــرار  مــورد اســتفاده ق
کمــک خدمــات پــس از فــروش توانســته رقیــب و جایگزیــن  کیفیــت و تنــوع محصــوالت و بــه  شــرکت بــا توجــه بــه 

ــرای محصــوالت خارجــی باشــد. مناســبی ب

کارآفرینی، حفظ و ایجاد 

اشتغال
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کنترل سیستم با پیامک  • امکان 
• امکان تنظیم مگنت بیسیم با قابلیت آدرس دهی 

یموت با قابلیت آدرس دهی  • امکان تنظیم ر
گزارش اتفاقات با پیامک ( • امکان نظارت مرکزی بر دستگاه )مناسب سازمان هایی با شعبات متعدد ارسال 

• امکان استعام وضعیت دستگاه و برق شهر از طریق پیامک 
  Androidو  Apple گوشی های • برنامه موبایل جهت 

 4ماه

کاران الکترونیک 

تهران/ شهرک صنعتی پایتخت

ــد  ــا برن ــودر را ب ــوالت خ ــت و محص ــده اس گردی ــیس  ــال 1362 تأس ــاص( در س ــهامی خ کاران )س ــک  ــرکت الکترونی ش
کارشناســان شــرکت و مراحــل ســاخت در  کلیــه مراحــل طراحــی محصــوالت توســط  Classic بــه بــازار عرضــه می کنــد. 
کاران صــورت می گیــرد. ایــن شــرکت در جشــنواره برنــد برتــر، تندیســی بــرای برتریــن شــرکت اعــام  کارخانــه الکترونیــک 
کــرده اســت. از اهــم پروژه هــای انجــام شــده توســط شــرکت می تــوان بــه تایمــر و محافــظ  یافــت  ســرقت ایرانــی را در
ــواع  کنترلــی- ان کنتــرل از راه دور - بردهــای تخصصــی پمــپ هــا و ترانســفورماتورهای  صنعتــی و خانگــی  زنگ هــای 
کننــده و ســانترال هــای متنــوع و  کــی پدهــای ورودی - تلفــن  کنترلــی-  کاور و دوربیــن مــدار بســته و انــواع ســوئیچرهای 
کســپندر، انــواع تلفــن  کنترلــی، ا گیرنــده و فرســتنده، انــواع زنــگ  چشــم مــادون قرمــز، ســانترال مرکــزی- انــواع دزدگیــر و 

کــرد. یمــوت اشــاره  کننــده و ر
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ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف و اخذ تأییدیه 

دســتگاه  نمونه ســازی  و  تحقیقاتــی  امــور  انجــام  طــرح،  موضــوع 
کشــور  الکتروکاردیوگــراف جهــت اســتفاده مصرف کننــدگان داخلــی 
و صــادرات )در آینــده( و همچنیــن اخــذ تأییدیه هــا و اســتانداردهای 

داخلــی بــرای محصــول مــورد نظــر بــوده اســت.

کمبــود و یــا فرســوده بــودن تجهیــزات پزشــکی بــه خصــوص در      ایــن روزهــا عــاوه بــر   هزینــه هــای ســنگین درمانــی، 
یافــت خدمــات بــه بیمارســتان های  یکــه بیمــاران بــرای در مناطــق شهرســتانی بــر مشــکات بیمــاران افــزوده اســت بطور
شــهرهای بــزرگ ارجــاع داده می شــوند. از دالیــل ایــن موضــوع، عــدم پشــتیبانی دســتگاه ها و یــا خدمــات پــس از فــروش 
ــع، معــادن و  ــاق بازرگانــی، صنای ــق آمــار واردات اخــذ شــده از ات کمبــود قطعــات و مــواد مصرفــی می باشــد. مطاب ــا  و ی
کشــاورزی تهــران، واردات دســتگاه الکتروکاردیوگــراف در ســال، دارای ارزشــی بیــش از یــک میلیــون دالر بــوده اســت. 
کــره، ایتالیــا، هلنــد و آلمــان بــوده اســت. از ســویی دیگــر، قیمــت  کشــورهای چیــن،  ایــن واردات بــه ترتیــب مقــدار، از 
گرفتــن مقــدار واردات رســمی،  مشــابه دســتگاه بــه صــورت ارزی حــدود 1000 دالر بــرآورد شــده اســت. لــذا بــا درنظــر 
کشــور در  گرفتــن میــزان واردات بــا شــماره  تعرفه هــای غیــر، تعــداد نیــاز  کشــور و همچنیــن درنظــر  میــزان تولیــد در داخــل 
کــه تولیــد داخلــی آن، عــاوه بــر ایجــاد امــکان خدمــات پــس از فــروش  ســال، بــه بیــش از هــزار دســتگاه بالــغ می گــردد 

کمبــود قطعــات مصرفــی، باعــث جلوگیــری از خــروج ارز بــه میــزان قابــل توجهــی خواهــد شــد. بهتــر و رفــع مشــکل 
کــز درمانــی  کاهــش هزینه هــای تجهیــز مرا گســترش تولیــد داخلــی تجهیــزات پزشــکی و بیمارســتانی و  از طرفــی، 
یــادی خواهــد شــد. الزم بــه توضیــح اســت ایــن شــرکت در فــروش  کیفیــت خدمات رســانی بــه میــزان ز باعــث افزایــش 

محصــوالت دیگــر خــود دارای ســوابق صادراتــی می باشــد.

* صادرات محور

* گسترش و توسعه بازارهای 

داخلی  و  بین المللی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کز درمانی کاهش هزینه های تجهیز مرا گسترش تولید داخلی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و   •
• افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و جلب اعتماد ایشان

کیفیت مناسب کیفیت محصول تولیدی و خرید مواد اولیه با • افزایش 
کیفی جهت ساخت محصول صادرات محور • اخذ تأییدهای فنی و 

9 ماه

اوس سینا

تهران/تهران

شــرکت اوس ســینا در ســال ١٣٨٤ بــا هــدف ارتقــای ســطح ارائــه محصــوالت و خدمــات ، بــه جامعــه پزشــکی فعالیــت 
خــود را آغــاز نمــوده اســت. ایــن شــرکت بــه عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان، تجهیــزات پزشــکی در بــازار حضــور دارد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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 LED تولید انواع چراغ های روشنایی

محصــوالت روشــنایی تولیــدی شــرکت شــامل محصــوالت اداری ماننــد روشــنایی 
اتاق هــای  راهروهــا،  روشــنایی  ماننــد  تــوکار  ســقفی  چــراغ   ،... و  راهروهــا  ادارات، 
پل هــا،  نورپــردازی  و  روشــنایی  ازجملــه   LED پروژکتورهــای   ،... و  کنفرانــس 
گذرگاه هــا، تونل هــا و ...، چــراغ هــای خیابانــی LED ماننــد روشــنایی خیابان هــا، 
 LED بزرگراه هــا ، معابــر شــهری و محوطــه ی ســازمان ها و ...، چــراغ هــای ســوله ای
 ،... و  بــاال  ســقف  ارتفــاع  بــا  مکان هایــی  و  صنعتــی  ســوله های  روشــنایی  از  اعــم 
 LED ــنایی ــوالت روش ــا و محص ــترده ای در چراغ ه گس ــور  ــه ط ــه ب ک  LED ــای درایوره

می باشــد. دارد  کاربــرد 

کاهــش  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد درایــور و انــواع چــراغ هــای روشــنایی LED بــه منظــور تأمیــن نیــاز داخلــی، 
کاهــش مصــرف بــرق مــی باشــد. کشــور و نیــز  واردات محصــول بــه 

صرفه جویی ارزی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر

27

• افزایش اشتغال مولد
LED کاهش واردات چراغ های روشنایی  •

کشور کاهش مصرف برق در   •

6 ماه

آلتون رای

 تهران/تهران

مونتــاژ قطعــات  و تجهیــز خــط  راه انــدازی  بــا  ایــن شــرکت در ســال 1377  و  بــوده  تأســیس شــرکت 1374  ســال 
یافــت پروانــه تولیــد از وزارت صنایــع و  الکترونیــک در راســتای تولیــد انبــوه انــواع بردهــای الکترونیــک، موفــق بــه در
کنــون بــا حرکــت در جهــت تولیــد انــواع بردهــای الکترونیــک مرتبــط بــا صنعــت لــوازم خانگــی و  گردیــد و تا معــادن 
ــع روشــنایی و ترافیــک فعالیــت خــود را ادامــه داده اســت. در ســال 1379  ایجــاد خطــوط تولیــد در زمینه هــای صنای
ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در زمینــه تجهیــزات ترافیکــی بــا تولیــد نمونه هــای اولیــه شــمارنده معکــوس آغــاز نمــود.
ک و حرکــت جامعــه جهانــی بــه ســمت بیشــتر نمــودن ســهم  در ســال 1382، بــا ضــروری شــدن اســتفاده از انــرژی پــا
انــرژی خورشــیدی )ســوالر( در مصــارف عمومــی، شــرکت آلتــون رای نیــز بــر آن شــد تــا شــروع بــه تولیــد محصــوالت 
مبتنــی بــر انــرژی خورشــیدی نمایــد. همچنیــن در ســال 1384، بــا بهره گیــری از LED بــا راندمــان نــوری بــاال و منطبــق 
پایــی توانســت شــرکت را وارد حــوزه جدیــدی در تولیــد تجهیــزات روشــنایی در زمینــه هــای  بــر اســتاندارد  هــای ارو

کنــد. خانگــی، اداری، صنعتــی و شــهری 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تولید انواع رله و ماژول های الکترونیکی خودرو

موضــوع ایــن طــرح، تولیــد قطعــات الکترونیکــی خــودرو اســت. محصــوالت تولیــدی 
ایــن  از  برخــی  می باشــد.  خــودرو  الکترونیــک  قطعــات  حــوزه  در  و  متنــوع  شــرکت 
صنــدوق  درب  تأخیرانــداز  برف پاك کــن،  تایمــر  فاشــر،  تایمــر  از  عبارتنــد  قطعــات 
تاشــو، هشــدار  آینه هــای  یونیــت  کنتــرل  پــژو،  گرم کــن  تأخیــر شیشــه  مــدار  عقــب، 

دهنــده چراغ هــای پشــت آمپــر و ....

کــه پســاتحریم بــرای قطعه ســازان داخلــی بــه  کــه بایــد در فرصتــی  صــادرات قطعــات خــودرو، یکــی از اقداماتــی اســت 
ــی در  ــه اهــداف صادرات کشــور، ب کــه در ســند چشــم انداز صنعــت خــودرو  ارمغــان مــی آورد، محقــق شــود. از آنجایــی 
صنعــت قطعــه اشــاره و بــرای صــادرات 6 میلیــارد دالر قطعــه در افــق 1404 برنامه ریــزی شــده، بــه منظــور دســتیابی بــه 

ــد برنامه ریزی هــای اصولــی انجــام شــود. ایــن هــدف، بای
    در ایــن بیــن، توســعه صنعــت ســاخت قطعــه خــودرو بخصــوص قطعــات الکترونیکــی آن و ایجــاد زیرســاخت 
کشــور، زمینــه را بــرای ورود قطعه ســازان بــه زنجیــره تأمیــن جهانــی  مشــارکت خودروســازان خارجــی بــا صنعــت خــودرو 
ــا  ــازان ب ــکاری قطعه س ــکان هم ــد، ام ــای جدی ــد خودروه ــا تولی ــراه ب ــازی هم ــت از قطعه س ــذا، حمای ــد. ل ــم می کن فراه
کــرد.  کیفیــت نیــز افزایــش پیــدا خواهــد  خودروســازان خارجــی را فراهــم و بــا انتقــال دانــش فنــی ســاخت دیگــر قطعــات، 
گردیــد لــذا تمامــی ایــن  کاهــش هزینه هــای تولیــد قابلیــت دســتیابی بــه قیمــت رقابتــی نیــز فراهــم خواهــد  عــاوه بــر آن بــا 
کشــور را بــه تحقــق اهــداف صادراتــی قطعــات خــودرو در افــق 1404 صنعــت خــودرو نزدیــک  عوامــل صنعــت خــودرو 

خواهــد نمــود.

* صرفه جویی ارزی

کارآفرینی، حفظ و        *

    ایجاد اشتغال



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کشور • جلوگیری از خروج ارز با توجه به تیراژ باالی مصرف این قطعات در 
کیفیت خارجی و افزایش رضایت مشتری • تأمین نیاز بازار و جلوگیری از ورود قطعات بی 

کارآفرینی موثر • اشتغال زایی و 
• ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی

4 ماه

بتا سرآمد

تهران/تهران

گــروه صنعتــی بتــا ســرآمد در ســال 1384 بــه ثبــت رســید. ایــن شــرکت در ابتــدای تأســیس یــک شــرکت خدماتــی بــا 
گــروه مشــاورین فــن آوری بیتــا شــناخته می شــد. در ســال  کــه بــا نــام  موضــوع ارائــه خدمــات مهندســی و مشــاوره بــود 
1387 ایــن شــرکت بــه “گــروه صنعتــی بتـــا ســرآمد” بــا موضــوع طراحــی، تولیــد و ســاخت  تغییــر نــام داد  و  پــس از مدتــی 
در ســال 88 طراحــی و تولیــد رله هــای الکترونیکــی و الکترومغناطیســی بــرای ایــران خــودرو را آغــاز نمــود. ایــن شــرکت 
عــاوه بــر تولیــد رلــه هــای خودروئــی، بــا بهره منــدی از تجهیــزات مونتــاژ تمــام اتوماتیــک )THD & SMD( ، طراحــی و 

ســاخت قطعــات و تجهیــزات الکترونیکــی متعــددی را نیــز انجــام می دهــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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کسی متر بیمارستانی نمونه سازی دستگاه پالس ا

کمک آن که با  کسیژن سنج خون وسیله ای است  کسی متر )Pulse Oximeter( یا ا پالس ا
کسیژن خون سرخرگ انسان را   می توان به روشی غیرتهاجمی میزان درصد اشباع ا

کسیژن و کرد. اندازه گیری میزان مولکول های هموگلوبینی آمیخته شده با ا اندازه گیری 
کارکردهای اصلی این دستگاه است.   نمایش  تعداد و آهنگ ضربان قلب به عنوان 
ی شریانچه های نبض دار قرار  که بر رو این دستگاه از یک حسگر نوری تشکیل شده 
که یکی از آن ها توسط هموگلوبین و  می گیرد و با انتشار دو موج نور قرمز و مادون قرمز 

کسیژن خون  کسیژن ترکیبی با هموگلوبین جذب می شود، میزان اشباع ا دیگری توسط ا
کار رفتــه، بــا آشکارســازی نــور عبــوری  کــه در دســتگاه بــه  گیرنــده و یــا بــه اصطــاح فتودیــودی  را اندازه گیــری می کنــد. در واقــع 
از بافــت، آن را بــر حســب میــزان شــدت نــور بــه یــک ســیگنال الکتریکــی تبدیــل می کنــد و پــس از انجــام محاســبات بردهــای 
کســی متری در  کســیژن خــون اندازه گیــری می شــود.پالس ا ی ایــن ســیگنال، میــزان اشــباع ا الکترونیکــی و میکــرو پروسســورها رو
کــز درمانــی نظیــر اتاق هــای عمــل، واحد هــای مراقبــت  ویــژه،  تمامــی شــرایط بالینــی در بخش هــای مختلــف بیمارســتانی و مرا
بخش هــای مراقبــت پــس از بیهوشــی، بخش هــای اورژانــس و آمبوالنس هــا، اتاق هــای اندوســکوپی، آزمایشــگاه های خــواب، 

بخش هــای قلــب، اتاق هــای زایمــان و بخش هــای عمومــی بیمارســتان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

کســی متر بیمارســتانی جهــت اخــذ تأییدیه هــای  هــدف از اجــرای طــرح ســاخت نمونــه آزمایشــگاهی دســتگاه پالــس ا
ــری،  ــا بات ــروش رســاند. بهبــود عملکــرد ب ــه ف ــی ب کــز درمان ــه مرا ــا تولیــد انبــوه ب کــه در نهایــت متقاضــی ب الزم می باشــد 
گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش از  امــکان ارســال اطاعــات از طریــق سیســتم مخابراتــی، قیمــت تمــام شــده پاییــن و 
کــز  کســی متر تولیــدی شــرکت بنیــان مرصــوص دامــون اســت. بــا توجــه بــه مزایــای ایــن طــرح مرا مزایــای دســتگاه پالــس ا
درمانــی می تواننــد ایــن دســتگاه را نســبت بــه نمونــه مشــابه خارجــی بــا قیمــت پایین تــر و دارای خدمــات پــس از فــروش 

گــردد. خریــداری نماینــد و در نتیجــه بخشــی از نیــاز بــه واردات ایــن محصــول از طریــق تولیــد داخــل مرتفــع 

* مستقر در پارك های علم و 

فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی
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ی متخصص • تمرکز زدایی و ایجاد اشتغال برای نیرو
• تولید محصول صادرات محور

• دانش فنی بومی)تحقیق و توسعه(

6 ماه

بنیان مرصوص دامون

 اردبیل/اردبیل

ــوده و شــرکت در زمینــه تولیــد و طراحــی دســتگاه های تجهیــزات پزشــکی در جهــت  ســال تأســیس شــرکت  1392 ب
کارگیــری متخصصیــن داخلــی تأســیس شــده و در ادامــه اقــدام بــه طراحــی محصــوالت متنــوع و  تولیــد داخلــی و بــه 
ــاور دانشــگاه محقــق  ــز رشــد واحدهــای فن ــه تولیــد ایــن دســتگاه نمــوده اســت. ایــن شــرکت در مرک از جملــه شــروع ب
اردبیلــی مســتقر شــده و فعالیــت خــود را در ایــن مرکــز انجــام مــی دهــد. دســتگاه هــای تولیــدی شــرکت موفــق بــه اخــذ 
کشــور شــده و بــه تأییــد دانشــگاه محقــق اردبیلــی نیــز رســیده  ک  گواهینامــه ثبــت اختــراع از ســازمان ثبــت اســناد و امــا
اســت. همچنیــن از جملــه افتخــارات شــرکت مــی تــوان بــه احــراز مقــام برگزیــده جشــنواره کوهســاران و جشــنواره جایــزه 

بــزرگ و نیــز اختــراع ســطح ســه اشــاره نمــود.



ح : نام طر
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طراحی و ساخت نمونه اولیه سخت افزار پردازش 
تصویر دستگاهCT  اسکن   

کــه بــرای تصویربــرداری  محصــول نهایــی ایــن فعالیــت، دســتگاه CT اســکن می باشــد 
کار مــی رود. در ایــن طــرح هــدف بــر آن اســت تــا بتــوان  از اندام هــای داخلــی بــدن بــه 
کــه  کشــور، بخش  هایــی از دســتگاه CT اســکن تولیــد شــود  مبتنــی بــر دانــش بومــی 
تشــخیص  جهــت  مســطح  آشکارســاز  و  پرتــو  بــر  مبتنــی  تصاویــر  تولیــد  قابلیــت 
ــه  بیماری هــا داشــته باشــد. در ایــن بخــش از پــروژه، هــدف، طراحــی و ســاخت نمون

اولیــه ســخت افزار پــردازش تصویــر دســتگاه CT  اســکن می باشــد.
مختلــف  روش هــای  پیاده ســازی  و  تحلیــل  شــامل  می تــوان  را  طراحــی  مراحــل 
بازســازی تصویــر و مقایســه ی خروجــی، انتخــاب روش بازســازی تصویــری باتوجــه 
یابــی روش پیشــنهادی پــردازش  بــه مطالعــات اولیــه و نتایــج دیــده شــده، تســت و ارز

ی مــوارد عملــی، عنــوان نمــود. تصویــر بــر رو

کل تجهیــزات پزشــکی و آمــار واردات  بــر اســاس آمــار موجــود در وب ســایت انجمــن فیزیــک پزشــکی ایــران و اداره 
کشــور، در حــال حاضــر بیــش از 1000 دســتگاه CT  اســکن  کشــور و اظهــارات رئیــس انجمــن رادیولــوژی  گمــرک  از 
کــه حــدود 40درصــد از ایــن دســتگاه ها ســاخت شــرکت GE و 35 درصــد از ایــن دســتگاهها  کشــور وجــود دارد  در 
کــز درمانــی جدیــد و نوســازی  ســاخت شــرکت فیلیپــس و مابقــی از برندهــای دیگــر می باشــد. بــا احتســاب تأســیس مرا

ــن زد.  ــور تخمی کش ــتگاه در  ــی 35  دس ــدود 30 ال ــالیانه را در ح ــاز س ــزان نی ــوان می ــی ت ــی، م ــزات قدیم تجهی
ــه اینکــه در ایــران و همچنیــن در منطقــه خاورمیانــه، ســازنده دســتگاه CT اســکن وجــود نــدارد، ازایــن رو  ــا توجــه ب     ب

کشــورهای همســایه نیــز وجــود دارد.  عــاوه بــر تأمیــن نیــاز داخــل، امــکان صــادرات محصــول بــه 

* تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی

*  صادرات محور
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کامل • ایجاد زیرساخت جهت تولید محصول 
کشور از محصوالت مختلف پزشکی کاهش نیاز   •

)HiTech( ایجاد فناوری محصول دانش بنیان و با دانش فنی باال •
• ایجاد زمینه صادرات محصوالت دانش بنیان

3 ماه

بهیار صنعت سپاهان  

اصفهان/اصفهان 

شــرکت بهیــار صنعــت ســپاهان از ســال 1378 شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت. در طــول ایــن ســال هــا ایــن شــرکت بــا 
کشــور از برخــی محصــوالت  رونــد رو بــه رشــد خــود ســعی در تولیــد محصــوالت بــا طراحــی ایرانــی بــا هــدف بــی نیــازی 
کشــور شــروع بــه فعالیــت نمــود  پزشــکی داشــته اســت. ایــن شــرکت در ســال 1378 بــا تولیــد اولیــن برانــکارد حرفــه ای 
کنــد .بــا ایــن حــال ایــن شــرکت  کنــون توانســته بــه موفقیــت تولیــد بیــش از 22 محصــول مختلــف دســتیابی پیــدا  و تا
همچنــان مطالعــات و تحقیقــات خــود را بــرای خلــق و تولیــد ایده هــای نــو ادامــه می دهــد و درصــدد تولیــد محصــوالت 
کشــور می باشــد، برآمــده  کــه تولیــد آن در اختیــار تنهــا 3  اســتراتژیکی همچــون دســتگاه های شــتابدهنده خطــی، 
اســت. در حــال طراحــی محصوالتــی در حــوزه تجهیــزات پزشــکی ماننــد رادیولــوژی دیجیتــال، ترانســپورتر الکتریکــی، 
کربــن(، تخــت  یت هــای الیــاف  کامپوز کمــک تولیــد  ــه  ــاق عمــل، تخــت C-ARM ) ب تخــت ترانســفر، چــراغ LED ات

عمــل الکتریکــی و ... می باشــد.
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تولید مالتی پلکسر صوت و داده برای توسعه 
سیستم های مخابراتی PLC آنالوگ

کانال های صوت و دیتا  یکی از اهداف توسعه شبکه های مخابراتی، افزودن تعداد 
که معمواًل از طریق افزایش پهنای باند صورت می پذیرد. اما در مواردی می باشد 

کردن یا جایگزینی تجهیزات مخابراتی و   افزایش پهنای باند مستلزم اضافه 
یادی دارد و همچنین می تواند با  که هزینه ز تخصیص فرکانس های جدید است 

محدودیت های اعمال شده از سوی استاندارد مواجه باشد، لذا در چنین مواردی 
یس به تعداد بیشتر  فشرده سازی و مالتی پلکسینگ، از روش های مؤثر برای ارائه سرو

کانــال دیتــا بــا نــرخ  کانــال صــوت و یــک  یس بــه یــک  کانــال خواهــد بــود.PLC  هــای آنالــوگ موجــود قــادر بــه ارائــه ســرو
کنــون در برخــی پســت ها مســأله جمــع آوری چندیــن دیتــا و انتقــال آن هــا از طریــق یــک عــدد  600bps می باشــند. هــم ا
ــه ازای هــر دو پــورت دیتــای 600bps یــک لینــک PLC آنالــوگ اختصــاص داده  ــد ب کــه بای PLC آنالــوگ مطــرح اســت 
کنــار یــک عــدد مــودم بانــد پایــه اســتاندارد، تعــداد  شــود. حــال آنکــه بــا داشــتن امکانــات دســتگاه مالتــی پلکســر در 
ــزات  ــت ها، تجهی ــیاری از پس ــه در بس ــه آنک ــه ب ــا توج ــا ب ــت. خصوص ــد یاف ــش خواه کاه ــاز  ــورد نی ــای PLC م لینک ه
PLC آنالــوگ نصــب شــده اســت، نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت بــا اســتفاده از یــک سیســتم مالتــی پلکســر مرتفــع می گــردد.

هــدف از اجــرای طــرح، تولیــد مالتــی پلکســر صــوت و داده بــرای توســعه سیســتم های مخابراتــی PLC آنالــوگ می باشــد 
کل  کاهــش هزینــه خریــد مالتــی پلکســر و هزینــه  کشــور بــه ایــن دســتگاه،  کــه بــا توجــه بــه نیــاز صنایــع بــرق و مخابراتــی 
ــا افزایــش  ــی فعلــی ب ــه از تجهیــزات مخابرات ــی را در پــی دارد. همچنیــن امــکان اســتفاده بهین توســعه شــبکه مخابرات

کمتــر میســر می گــردد. کانــال هــای مخابراتــی قابــل بهــره بــرداری بــا هزینــه ای  تعــداد 

تحقیقات و نمونه سازی
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• صرفه جویی قابل ماحظه  در هزینه های تأمین و نگهداری تجهیزات مخابراتی پست
کشور و توسط متخصصان ایرانی • پشتیبانی فنی، آموزش و تعمیرات این سیستم با هزینه مناسب در داخل 

کشور  • اشتغال تخصصی جذاب، پایدار و مناسب برای متخصصین 

6 ماه

یا پایا روش آر

تهران/تهران

یــا در ســال 1383 بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای صنایــع درخصــوص خدمــات مختلــف  شــرکت پایــاروش آر
گردیــد و ظــرف مــدت بســیار  IT تأســیس  ینــگ، اتوماســیون، مخابــرات و  تخصصــی و فنــی سیســتمهای مانیتور
کوتاهــی توانســت بــا جلــب توجــه و اعتمــاد صنایــع مختلــف ســهم قابــل توجهــی از ســفارش های تأمیــن تجهیــزات و 
یــا محصــوالت متنوعــی در زمینــه سیســتم هــای  خدمــات فنــی آن هــا را بــه خــود اختصــاص دهــد. شــرکت پایــا روش آر
 RTU، PLC، کــه اهــم آنهــا عبارتنــد از کــه  ــه داده اســت  ــرات ارائ کنتــرل و اتوماســیون صنعتــی و مخاب ینــگ،  مانیتور

Battery Charger، رله هــای حفاظتــی، مالتــی پلکســر و  …
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طراحی و تولید صفحه آمپر یکپارچه 
خودروهای سنگین

این طرح، تکمیل فرایند طراحی و تولید انبوه نمایشگر )جلو آمپر( خودرویی می باشد.
ینگ  که مانیتور  پنل جلوآمپر یکی از قطعات الکترونیکی خودرو است. از این جهت 

کارکرد خودرو و وضعیت موتور، سرعت،  بنزین و دمای آب، وضعیت باد و ....  کل 
برای راننده بوسیله این قطعه انجام می پذیرد، این مجموعه بسیار مهم و مورد توجه 

گیج است، و نسبت به  است.پنل ساخته شده در شرکت پویش پرداز دارای 7 
گیج اضافه می باشد.  خودروهای سواری و سبک باری دارای 3 

گیــج، ولتــاژ 24 ولــت خــودرو، نویــز بســیار بــاال و تکان هــای  گیــج بــاالی7  یــاد، تعــداد  تعــداد ورودی/خروجی هــای ز
کامــا متفــاوت و متمایــز  شــدید خودروهــای بــاری بــه نســبت خودروهــای ســواری، طراحــی و ســاخت ایــن مجموعــه را 
کار بــا انــواع موتورهــای بنزینــی و دیزلــی  کالیبراســیون بــرای  می کنــد. از تفــاوت هــای قابــل ذکــر ایــن مجموعــه، قابلیــت 

کنونــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. کــه بــرای خودروســاز در شــرایط  مختلــف داخلــی و خارجــی اســت 

ــز اهمیــت اســت. اجــرای ایــن طــرح و طــرح هــای مشــابه  طراحــی قطعــات برقــی و الکترونیکــی صنعــت خــودرو حائ
کشــور، عــاوه بــر تأمیــن بخشــی از نیــاز فعلــی، زمینه ســاز تولیــد محصــوالت جهــت خودروهــای پــر تیــراژ دیگــر نیــز  در 
کشــور در درازمــدت باعــث رشــد فرایندهــای تحقیــق و  خواهــد بــود. طراحــی و ســاخت قطعــات خــودرو در داخــل 

کاهــش واردات خواهــد شــد ــر اســاس نیازهــای داخــل و همچنیــن  توســعه، طراحــی ب

تحقیقات و نمونه سازی
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• دانش فنی بومی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی ساخت داخل خودرو
گارانتی و خدمات پس از فروش نسبت به محصوالت وارداتی • پشتیبانی فنی و مهندسی، 

• طراحی و تولید محصول با رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی و قابلیت اطمینان باال

6 ماه

پویش پرداز  

تهران/تهران

شــرکت پویــش پــرداز در ســال 1372 تأســیس و در ســال 1373 بــا انعقــاد قــرارداد تولیــد اتوماتیــک راهنمــای پیــکان بــا 
شــرکت ســاپکو وارد بــه صنعــت قطعــه ســازی خــودرو شــده و در ســال 1374 بــه حــوزه تولیــد نمایشــگرهای خــودرو نیــز 

کــرده اســت. ورود 
در مســیری دیگــر و در ســال 1374 اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد پــروژه تحقیقاتــی ســاخت دســتگاه تــردد شــمار الکترونیکــی 
کــه در ســال 1380 تائیدیــه نهائــی و عملکــردی  کشــور نمــوده اســت  کل  )DTRS( بــا ســازمان حمــل و نقــل و راهــداری 
ــرداری 54 دســتگاه ترددشــماره الکترونیکــی در ســال 1382  دســتگاه ها اخــذ شــد. در ادامــه توســعه، نصــب و بهره ب
انجــام شــد و در ســال 1388 شــرکت اقــدام بــه طراحــی و راه انــدازی ســامانه ترافیــک شــماری آنایــن راه هــا )ســتاره( 
کشــور بــه ســفارش ســازمان حمــل و نقــل و راهــداری نمــوده اســت. توســعه فعالیــت بــا اجــرای پروژه هــای  کل  در 
کهکیلویــه و  دوربین هــای ثبــت تخلــف ســرعت در محورهــای مختلــف اســتان های خراســان شــمالی، لرســتان، 

بویراحمــد و مازنــدران بــه ســفارش ســازمان راهــداری اســتان هــای مربــوط انجــام شــده اســت.
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نمونه سازی سامانه های جامع ثبت تخلف 
با فناوری پردازش تصویر

طرح، تحقیق و نمونه سازی عملیاتی دوربین های پردازش تصویر می باشد. این 
کنون در موضوع سیستم  های ثبت تخلف بر مبنای لوپ ها مغناطیسی شرکت تا

کامل ایجاد نموده است.  نموده است و دانش فنی این موضوع را به طور 
 این لوپ ها برای راهداری و جهت ثبت وضعیت تردد )ترافیک( استفاده شده است. 

که فناوری مورد استفاده قدیم )بر اساس گرفته است  در طرح هدف بر این قرار 
 )Image Processing( به روش های پردازش تصویر )لوپ مغناطیسی 

یافتــی از دوبیــن خواهــد بــود.  ارتقــا یابــد و تشــخیص تــردد و بررســی تخلــف نیــز بــر اســاس پــردازش داده هــای در
ک خودروهــا بــا اســتفاده از تشــخیص متــن در تصویــر،  اطاعــات بدســت آمــده از ایــن ســامانه عبارتنــد از تشــخیص پــا
تعــداد تــردد وســایل نقلیــه، تعییــن کاس وســیله نقلیــه )ســبک و ســنگین(، ســرعت وســایل نقلیــه )ســرعت لحظــه ای 
یــخ و زمــان عبــور هــر یــک از خودروهــا و مــوارد دیگــر. فنــاوری پــردازش تصویــر، محــور اصلــی در  و ســرعت متوســط(، تار

ــزار آن می باشــد. ایــن سیســتم ها و مغــز اف

کشــور  در برنامــه  ســال جــاری پیش بینــی نصــب حــدود 600 تــا 700 دســتگاه دوربیــن هوشــمند در ســطح جــاده هــای 
کــه بــا نصــب ایــن تعــداد دســتگاه، تعــداد دوربین هــای هوشــمند فعــال بــه بیــش 1.400 دســتگاه می رســد.  انجــام شــده 
کشــور و همچنیــن نیازمنــدی بــه پشــتیبانی دائمــی، در اولویت هــای  ایــن فنــاوری بــه دلیــل ماهیــت جاده هــا و راه هــای 

بومی ســازی بــوده و ایــن طــرح، فنــاوری بومــی در ایــن موضــوع را توســعه خواهــد داد.
کشــور از ســال 84 تــا ســال  الزم بــه ذکــر اســت، بــر اســاس آمارهــا و اطاعــات از وزارت راه، میــزان تلفــات جــاده ای در 
کاهــش آمــار تلفــات در حالــی  کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن  95 از حــدود 27 تــا 28 هــزار نفــر بــه حــدود 16 هــزار نفــر 
ی جدیــد وارد چرخــه فعالیــت شــده و ایــن رونــد هــر  کــه در ایــن مــدت بیــش از 10 تــا 12 میلیــون خــودرو ی داده  رو
کنتــرل هوشــمند جــاده ای بالطبــع سیســتم های نظــارت  کــه بخشــی از ایــن تاثیــر بــه دلیــل روش هــای  ســال ادامــه دارد 

تصویــری بــوده اســت.

تحقیقات و نمونه سازی
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• ایجاد یکپارچگی در سیستم های تشخیص ترافیک و تشخیص تخلف
• ایجاد دانش فنی در موضوع پردازش تصویر

کیفیت سامانه های نظارت کاهش هزینه ها با وجود افزایش   •

4 ماه

پویش پرداز  

تهران/تهران

شــرکت پویــش پــرداز در ســال 1372 تأســیس و در ســال 1373 بــا انعقــاد قــرارداد تولیــد اتوماتیــک راهنمــای پیــکان بــا 
شــرکت ســاپکو وارد بــه صنعــت قطعــه ســازی خــودرو شــده و در ســال 1374 بــه حــوزه تولیــد نمایشــگرهای خــودرو نیــز 

کــرده اســت. ورود 
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افزایش تولید و صادرات دستگاه مانیتورینگ 
عالئم حیاتی

ئــم حیاتــی تــا  ینــگ عا موضــوع ایــن طــرح، افزایــش تولیــد دســتگاه های مانیتور
ســقف 8.000 دســتگاه در ســال و ایجاد تنوع بیشــتر در محصوالت و همچنین، 

پوشــش بیشــتر بــازار صادراتــی بــوده اســت.

کاهــش نیــاز بــه واردات  کــز درمانــی و تأمیــن نیــاز داخلــی و بالطبــع  هــدف از اجــرای طــرح، پوشــش نیازهــای مرا
ــتم  ــای سیس ــت ه ــت و قابلی کیفی ــه  ــکاء ب ــا ات ــرکت ب ــن ش ــه ای ک ــد  ــی می باش ــم حیات ئ ــگ عا ین ــتگاه های مانیتور دس
کــه عــاوه بــر  کشــور مطــرح مــی باشــد  کــز درمانــی  هــای ارائــه شــده بــه عنــوان رقیــب جــدی محصــوالت وارداتــی در مرا

جبــران واردات،موفــق بــه صــادرات محصــوالت شــده اســت.

* صادرات محور

کارآفرینی، حفظ و   *

     ایجاد اشتغال
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کاهش نیاز به واردات کز درمانی و تأمین نیاز داخلی و بالطبع  • امکان پوشش نیازهای مرا
• بومی سازی تجهیزات منطبق بر نیازها

• ایجاد امکان ارائه خدمات درمانی مناسب به مردم
کشور • افزایش توان و ظرفیت تولیدات دانش محور 

• صادرات محصوالت تجهیزات پزشکی

4 ماه

پویندگان راه سعادت

تهران/تهران

شــرکت پوینــدگان راه ســعادت در ســال 1377 بــا پشــتیبانی پژوهشــی موسســه تحقیقاتــی جوینــدگان راه ســعادت 
ــا 18.5  ــی ت ــش 4.3 اینچ ــا صفحه نمای ــار ب ــی بیم ــم حیات ئ ــور عا ــواع مانیت ــده ان ــرکت تولیدکنن ــن ش ــد. ای ــیس ش تأس
ــه  ــذ تأییدی ــه اخ ــق ب ــال 1379 موف ــعادت در س ــدگان راه س ــرکت پوین ــت. ش ــگ اس ــی و تک رن ــورت رنگ ــی به ص اینچ
بــه  نســبت   1380 ســال  در  و  شــد  پزشــکی  تجهیــزات  کل  اداره  طــرف  از  خــود  محصــوالت  کاربــردی  اســتاندارد 
ــق اســتاندارد بین المللــی ISO 9001 و EN 46001 اقــدام نمــود و دارای  کیفیــت مطاب پیاده ســازی سیســتم مدیریــت 
ینــگ  گواهینامه هــای بین المللــی ISO 9001, ISO 13485 از موسســه QS در زمینــه طراحــی و تولیــد تجهیــزات مانیتور

ــم حیاتــی بیمــار اســت. ئ عا
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طراحی و ساخت دوربین ویدئومتری شبکه فاضالب

یکی از مهمترین تأسیسات زیر بنایی هر شهر و منطقه مسکونی، شبکه جمع آوری فاضاب
که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تضمین سامت و در نهایت بهداشت   آن بوده 

کار در هنگام گستردگی  اجتماع نقش بسزائی داشته و نیاز به توجه خاص دارد. با توجه به 
 اجرا و بهره برداری خطوط و شبکه فاضاب و هزینه های باالی ناشی از خسارت های وارده، 

کاهش هزینه ها، افزایش استفاده از فناوری جهت مدیریت صحیح و سریع بر تأسیسات، 
 رفاه و آسایش اجتماعی جوامع شهری امری اجتناب ناپذیر است.مشکات شبکه های 

کاربــری اشــتباه، نگهــداری نادرســت و یــا عوامــل خارجــی و حــوادث  جمــع آوری فاضــاب، ممکــن اســت براثــر اجــرای نامناســب، 
یدئومتــری( بعنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم  کــه در ایــن راســتا اســتفاده از دوربین هــای بازرســی شــبکه هــای فاضــاب )و بوجــود آیــد 
ــرای اطــاع از وضعیــت شــبکه ها و اتخــاذ تصمیــم در مــورد آنهــا  ــد زمینــه را ب ــرداری از شــبکه های فاضــاب شــهری، می توان بهره ب
یدئومتــری بــه هنــگام اجــرای پــروژه می توانــد از بســیاری از مســائل و مشــکات  کــه اســتفاده از و فراهــم آورد.  نتایــج نشــان می دهــد 
ــرا  کــه آن ــوده  کند.اســتفاده از دوربین  هــای بازرســی شــبکه یکــی از بهتریــن روش هــای بازرســی در ســطح جهانــی ب آتــی پیشــگیری 
تبدیــل بــه یکــی از قوی تریــن ابزارهــای بازرســی نمــوده اســت. قابلیت هایــی همچــون نفــوذ بــه  مناطــق غیرقابــل دســترس، ابزارهــای 
کاهــش خطــرات جانــی بــرای افــراد در شــرایط بحرانــی و قــدرت نفــوذ بــاال در مناطــق غیرقابــل دســترس از جملــه  ســنجش دقیــق، 

توانایی هــای ایــن سیســتم ها می باشــد. 

کــه پــس از ایــن  یدئومتــری شــبکه فاضــاب می باشــد  هــدف از انجــام طــرح، طراحــی و ســاخت 3 دســتگاه دوربیــن و
ــه وجــود سیســتم بازرســی  ــه نیــاز ب ــا توجــه ب کــه ب ــردارد. چرا گام ب ــه تولیــد انبــوه آن  طراحــی، شــرکت می توانــد نســبت ب
در شــرکت های آب و فاضــاب و شــرکت های خدماتــی در زمینــه نگهــداری شــبکه های فاضــاب، تولیــد داخلــی 

کمــک نمایــد. کاهــش میــزان واردات ایــن دســتگاه هــا  می توانــد ضمــن ارائــه محصــول بــا قیمــت رقابتــی بــه 

* مستقر در پارك های علم و 

فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• افزایش اشتغال مولد
• دانش بومی

کشورهای همسایه • جلوگیری از واردات محصول و ایجاد زمینه صادرات محصول به 

6 ماه

پیشرو اوج آمیار

تهران/تهران

ســال تاســیس شــرکت: 1394 و شــرکت پیشــرو اوج آمیــار مســتقر در مرکــز رشــد خوشــه فنــاوری آسانســور و صنایــع 
کــه زیــر نظــر مرکــز رشــد مربوطــه توانســت ایــن محصــول دانــش بنیــان را عرضــه نمایــد.  وابســته تهــران )کوشــا( مــی باشــد 

ــد. ــرکت می باش ــن ش ــای ای ــی از فعالیت ه ــان الکترونیک ــش بنی ــوالت دان ــر محص ــد دیگ ــی و تولی ــن طراح همچنی



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تولید سامانه چیگل 
)مکان بازار الکترونیک ایرانی بین المللی(         

کاالهای چیگل سامانه ای اینترنتی جهت فروش داخلی و صادرات خرد و عمده 
که توسط شرکت دانش بنیان پیک فرزانه پویان مستقر   ایرانی در سراسر جهان است 

کاالی  در پارک علم و فناوری استان فارس و با شعار »کاالی ایرانی برای ایرانی و 
ایرانی برای جهان« در قالب یک پروژه ملی و بین المللی راه اندازی شده است. 

کشور و لزوم حضور  این سامانه هم راستا با استراتژی درون زا و برون گرای اقتصادی 
کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی، با ویژگی هایی نظیر پشتیبانی از ٢٠ زبان زنده 

حمــل،  لجســتیک  زیرســاخت های  بهتریــن  از  اســتفاده  بــا  و  مختلــف  کشــورهای  ارزهــای  از  پشــتیبانی  دنیــا، 
کاال و مبتنــی بــر فناوری هــای  کاتالــوگ الکترونیکــی  یالــی و امکانــات بســیار پیشــرفته مدیریــت  پرداخت هــای ارزی و ر
اطاعاتــی و ارتباطــی بــروز، توســعه یافتــه اســت. ایــن ســامانه تمامــی خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز اعضــای زنجیــره 
ــروش اینترنتــی داخلــی و بین المللــی و  ــرای ف کــه باشــند، ب کاری  کســب و  ــی را، در هــر مقیــاس  کاالهــای ایران تأمیــن 

ــی آورد. ــم م ــان فراه ــر جه ــان در سراس کاالی ایش کان  ــرد و  ــادرات خ ص

ایجــاد یــک مــکان  بــازار الکترونیــک ایرانــی - بین المللــی )Marketplace( می باشــد. ســامانه بــا هــدف توســعه فــروش 
گردیــده  کاالهــا و حتــی خدمــات ایرانــی( طراحــی  کشــور )صــادرات  الکترونیکــی محصــوالت در داخــل و خــارج 
کاالهــای ایرانــی در جهــان بــرای افــراد غیــر ایرانــی و ایرانیــان خــارج  اســت. در ایــن مــکان بــازار ایرانــی، خدمــات فــروش 
کــه باعــث ارتقــاء صــادرات، توســعه تجــارت خارجــی، توســعه زیــر ســاخت ها و ارائــه خدمــات  کشــور ارائــه می گــردد  از 

مناســب جهــت صــدور محصــوالت و خدمــات می گــردد. 

* رسوخ الکترونیك در 

صنایع سنتی

* کسب و کار الکترونیك



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کار و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصوالت و خدمات کسب و  • توسعه زیرساخت های الکترونیکی 
یابی نوین • توسعه تبلیغات و بازار

کاالها و خدمات ایرانی در راستای توسعه محصوالت صادرات محور کیفی و فنی  • ارتقا سطح 
کنندگان ایرانی از طریق دسترسی به بازارهای بین المللی • افزایش سطح رقابت پذیری تولید 

ــت  ارزی،  یاف ــای در ــن درگاه ه ــی، تأمی ــع بین الملل ی ــل و توز ــی، حم یع داخل ــوز ــل و تـ ــای حم ــی فرآینده ــام تمام • انج
یـــالی و تـــمامی فرآیندهــای لجســتیک در چرخــه فــروش خــرد و عمــده ایرانــی بصــورت قابــل  بازپرداخت هــای ارزی و ر

اعتمــاد

6 ماه

پیک فرزانه پویان

شیراز/شیراز

گردیــد. از اواســط ســال 1393،  شــرکت پیــک فرزانــه پویــان بــا نــام تجــاری پویــان، در خــرداد مــاه ســال 1388 تاســیس 
ــه  ــز ب ــان مجه ــرکت پوی ــال 1393، ش ــان س ــد و در پای گردی ــاد  ــان ایج ــرکت پوی ــری ش ــمندانه ای در راهب ــرات هوش تغیی
گردیــد. یابــی بــا نمونه هــای خارجــی را بــه راحتــی دارد،  کــه قابلیــت مقایســه و ارز خــط تولیــد نرم افــزار منحصــر بــه فــردی 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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اجرای قراردادهای منابع تغذیه DC و مخابراتی

که سیستم منبع تغذیه متمرکز شرکت فطروسی از نوع سوئیچینگ و ماژوالر میباشد 
 تغذیه DC با ولتاژ نامی 48 ولت تثبیت شده را برای تغذیه تجهیزات مخابراتی 

فراهم می نماید و قابلیت نصب و بهره برداری در سالن تجهیزات مخابراتی را دارد.
مدار یکسوکننده، برق AC ورودی را به ولتاژ 48 ولت DC تثبیت شده برای تغذیه 

تجهیزات مخابراتی و شارژ باتری، تبدیل می نمایدیکسوکننده های سوئیپینگ 
کمترین اعوجاج  فرکانس باال باید دارای مدار تصحیح ضریب قدرت )PFC( بوده و 

کابــل تغذیــه AC بــا ســطح مقطــع  کــه در اینصــورت بــه  ی شــکل مــوج بــرق AC ورودی ایجــاد نماینــد  )اغتشــاش( را رو
بزرگتــر نیــاز نخواهنــد داشــت.

کــه در  ــا اپراتورهــای تلفــن همــراه و شــرکت هــای حــوزه ارتباطــات منعقــد نمــوده  ایــن شــرکت قراردادهــای متعــددی ب
گردیــد. راســتای تأمیــن نقدینگــی اجــرای ایــن قراردادهــا طــرح مذکــور اجــرا 

کشــور بــه خصــوص در حــوزه تجهیــزات مخابراتــی  بــا حمایــت از ایــن طــرح مــی تــوان بخشــی از نیــاز صنعــت مخابــرات 
مــورد اســتفاده توســط اپراتورهــای تلفــن همــراه را مرتفــع نمــود.

ی * صرفــه جویی ارز

* تحقیق و توســعه

* دانــش فنی بومی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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DC صرفه جویی ارزی در تولید منابع تغذیه •
کاهش اثرات تحریم در تأمین تجهیزات مخابراتی  •

• ایجاد امکان ارائه خدمات پشتیبانی بهتر
کنندگان منابع تغذیه • ایجاد رقابت در بین تولید 

 4 ماه

تحقیقات الکترونیک فطروسی

تهران/تهران

فعالیــت شــرکت تحــت عنــوان شــرکت تحقیقــات الکترونیــك فطروســی جهــت حضــور مســتقیم و بــا نــام تجــاری 
کــه پــس از اســتقرار شــرکت در پــارك علــم و فنــاوری پردیــس از ســال 1392  متعلــق بــه خــود، از ســال 1385 آغــاز شــده 

کننــده محصــوالت دانــش بنیــان نیــز معرفــی شــده اســت. بــه عنــوان شــرکت ارائــه 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تحقیقات و نمونه سازی اینورتر خورشیدی 
متصل به شبکه        

)ســوالر(  خورشــیدی  انــرژی  تولیــد  سیســتم  از  مهمــی  بخــش  خورشــیدی  اینورتــر 
کنتــرل انــرژی DC تولیــد شــده در  می باشــد. وظیفــه اینورترهــای خورشــیدی، تبدیــل و 
خروجــی پنل هــای خورشــیدی بــه انــرژی الکتریکــی اســتاندارد از نــوع AC )متنــاوب( 
جهــت تزریــق بــه شــبکه می باشــد. ایــن پــروژه طراحــی و ســاخت نیمــه صنعتــی 
اینورترهــای خورشــیدی متصــل بــه شــبکه در شــش تــوان از 1200 وات تــا 5000 وات 

می باشــد.

انــرژی خورشــیدی یکــی از منابــع انرژی هــای تجدیدپذیــر و از مهمتریــن آن هــا می باشــد. طبــق مطالعــات انجــام شــده 
  60000 MW کیلومتــر مربــع، امــکان نصــب بیــش از توســط مرکــز هوافضــای DLR آلمــان، در مســاحتی بیــش از 2000 
کــه  نیــروگاه حرارتــی خورشــیدی وجــود دارد.کشــور ایــران نیــز در نواحــی پرتابــش واقــع اســت و مطالعــات نشــان مــی دهــد 

کارایــی مناســب بــه دنبــال خواهــد داشــت.  اســتفاده از تجهیــزات خورشــیدی در ایــران 

*  تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی

* بهینه سازی مصرف انرژی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• دانش فنی بومی
کاهش هزینه های مصرف و امکان فروش برق مازاد تولیدی به شبکه برق  •

که شبکه برق در آنجا وجود ندارد • برق رسانی به مکان هایی 
یست محیطی کردن آلودگی ز کم   •

• بهینه سازی مصرف انرژی)انرژی های نو(

4 ماه

توان پژوهان فناور پاسارگاد

 تهران/تهران

شــرکت مهندســی تــوان پژوهــان بــه پشــتوانه دو دهــه فعالیــت در خصــوص طراحــی و تولیــد انــواع مبدل هــای قــدرت، 
ــول  ــوان محص ــه عن ــوان Nika Family و Nila Family را ب ــزی باعن ــل برنامه ری ــاال و قاب ــوان ب ــه DC ت ــع تغذی ــون مناب کن ا
کامــا دقیــق بــا مشــخصات فنــی مطابــق فنــاوری روز جهــت اســتفاده در صنایــع لیــزر بــه  بــا قابلیــت اطمینــان بــاال و 

کشــور ارائــه می نمایــد. ایــن شــرکت در پــارک علــم و فنــاوری پردیــس مســتقر مــی باشــد. صنعــت 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تولید دستگاه آنتی بیوگراف هوشمند

دســتگاه آنتــی بیوگــراف تســت مهــم حساســیت دارویــی را بطــور مکانیــزه انجــام داده و 
مراحــل تســت را مســتند ســازی می کنــد. در نتیجــه عملکــرد ایــن دســتگاه مجموعــه 
کتریایــی بایــد مصــرف  کــه یــک فــرد بیمــار و مبتــا بــه عفونــت با آنتی بیوتیــک هایــی 
کــه نباید اســتفاده شــود مشــخص  کنــد تــا بهبــود بیابــد و همچنیــن آنتی بیوتیــک هایــی 
می گــردد. ایــن دســتگاه انجــام تســت را بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی و مــورد 
کشــور انجــام داده و آنــرا جهــت دارا بــودن قابلیــت  پذیــرش آزمایشــگاه مرجــع ســامت 

کنــد. بازبینــی مستندســازی مــی 

کــز درمانــی، آزمایشــگاهی و ... می باشــد.  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد دســتگاه آنتــی بیوگــراف جهــت فــروش بــه مرا
از اهــداف تولیــد ایــن دســتگاه می تــوان بــه اســتاندارد ســازی مراحــل انجــام تســت بــر اســاس مراجــع معتبــر دنیــا و 
یــه در انجــام تســت بــر اســاس روش پیشــنهادی آزمایشــگاه مرجــع  عــدم اســتفاده از منابــع علمــی متفرقــه، وحــدت رو
کــه قابلیــت بررســی مجــدد آنــرا توســط مســئول فنــی آزمایشــگاه یــا بازرســان اداره  ســامت، مستندســازی مراحــل تســت 
ــه بیمــار، افزایــش اعتمــاد پزشــك و  امــور آزمایشــگاهها میســر مــی ســازد، افزایــش ســرعت انجــام تســت و جوابدهــی ب
کاربــر در انتخــاب  کامــل جوابدهــی، جلوگیــری از خطــای  بیمــار بــه جــواب اخــذ شــده از آزمایشــگاه بــه واســطه ســاختار 
کاملــی از آنتــی بیوتیــك حســاس - نیمــه حســاس و مقــاوم عــاوه بــر تســت انجــام شــده در  آنتــی بیوتیک هــا، ارائــه پنــل 

کشورهاســت و ... اشــاره نمــود. کــه معضــل بهداشــتی بســیاری از  کاهــش مقاومــت دارویــی  آزمایشــگاه، 

*  تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی

* گسترش و توسعه بازارهای

      داخلی  و  بین المللی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کشور به خصوص بخش دولتی • افزایش ضریب استفاده از دستگاه در آزمایشگاه های تشخیص طبی 
کیفیت دستگاه برای بستر سازی افزایش صادرات و خدمات پس از فروش آناین • ارتقای 

• نوآوری و دانش فنی بومی

6 ماه

کارما توسعه و تجهیز 

تهران/تهران

ســال تاســیس شــرکت 1386 اســت. تولیــد تجهیــزات پزشــکی شــامل )اتوکاو(اســتریایزر دمــای پاییــن )گازی(، 
کتــری، نمونــه انکوباتــور Co 2 بــدون نیــاز بــه ســیلندر،  کشــت با کتــری، لــوپ و پلیــت اســتریل  کیــت هــای شناســایی با
ــی در  ــاخت های صادرات ــر س ــاد زی ــرای ایج ــدام ب ــث، اق ــرب هل ــث و ع ــان هل ــای عم ــگاه ه ــتمر در نمایش ــرکت مس ش

شــرکت بــا اخــذ CE و ISO13485 از فعالیت هــای مجــری طــرح می باشــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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طراحی و تولید تجهیزات تست رله های حفاظتی، 
ک و تست هندل     تست بال

هــای حفاظتــی  رلــه  دوره ای  هــای  تســت  از جملــه  هنــدل  تســت  و  ک  بــا تســت 
ی بــرق مــی باشــد. متقاضــی بــا بررســی نواقــص نمونــه  یــع نیــرو پســت های انتقــال و توز
کــه نتیجــه تولیــد  هــای موجــود خارجــی اقــدام بــه طراحــی ایــن محصــول نمــوده اســت 
بــه ایــن محصــول می باشــد  بــرق  انبــوه ایــن دســتگاه مرتفــع نمــودن نیــاز صنعــت 
یــع حــدود 50  توز فــوق  بــرق  پســت  یــک  نیــاز  مــورد  ک  بــا تســت  تعــداد  )کمتریــن 

می باشــد(. دســتگاه 

ک و تســت هنــدل مــی باشــد.  هــدف از اجــرای طــرح، طراحــی و تولیــد تجهیــزات تســت رلــه هــای حفاظتــی، تســت بــا
عملکــرد ســالم و صحیــح یــک پســت فشــار قــوی یــا نیــروگاه بــرق بــه ســامت رله هــای حفاظتــی آن مجموعــه وابســته 
ــاال رفتــن قابلیــت  ــور باعــث ب اســت. در واقــع اطمینــان خاطــر از عملکــرد صحیــح و مطمئــن رله هــای حفاظتــی مزب
کاهــش بــی برقــی و رفــع ســریع خطاهــای شــبکه می گــردد. لــذا بــرای حصــول اطمینــان از  اطمینــان شــبکه بــرق و 
عملکــرد صحیــح رله هــای حفاظتــی الزم اســت تــا بــه صــورت دوره ای ایــن تجهیــزات تســت شــده و همچنیــن داده 

هــای آنهــا مطابــق آخریــن تغییــرات شــبکه بــرق بــه روز رســانی شــوند.

* مستقر در پارك های علم و 

فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• تسهیل پیچیدگی فناوری ساخت
کشور • توانمند سازی تولید در داخل 

• ایجاد امکان صادرات
کشور  • جلوگیری از خروج ارز و ارزآوری برای 

8 ماه

درفک انرژی

تهران/تهران

ســال تأســیس شــرکت 1391 بــوده و طراحــی، ســاخت تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق بــه خصــوص رله هــای 
حفاظتــی از فعالیت هــای شــرکت مــی باشــد. شــرکت درفــک انــرژی پــس از طراحــی و تولیــد تجهیــزات تســت رلــه 
ک و تســت هنــدل موفــق بــه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا یــک شــرکت ایتالیایــی در زمینــه تولیــد و  هــای حفاظتــی، تســت بــا

ــه صــورت مشــترک شــده اســت. فــروش ب



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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توسعه محصوالت نرم افزاری رایورز        

ارائه نسخ جدید محصوالت نرم افزاری شرکت، به شرح زیر:
• سیســتم یکپارچــه اطاعاتــی و عملیاتــی موســوم بــه RayMIS/RayERPI مشــتمل 

ــردی کارب ــر سیســتم های  ب
• نسخه موبایل و تبلت سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی و سیستم اتوماسیون 

اداری 
کاربــردی  یکــرد ERP بــا مشــخصات  • توســعه و تکمیــل سیســتم های تحــت وب بــا رو

MIS/ERP مشابه

ــی موجــود در برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه و همچنیــن طــرح تحــول نظــام اداری و برنامــه  ــه تکلیــف قانون ــا توجــه ب ب
بــه تعریــف شناســنامه  کلیــه دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی مکلــف  از آن،  توســعه دولــت الکترونیــک ناشــی 
کننــدگان بالقــوه از نتایــج ایــن طــرح  فرایندهــا و خدمــات قابــل ارائــه خــود می باشــند لــذا همگــی در ردیــف اســتفاده 
می باشــد. مطابــق آمارهــای منعکــس شــده از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، حــدود 25 تــا30 درصــد خدمــات 
الکترونیکــی در دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی محقــق شــده اســت. لــذا می تــوان بــا همیــن تقریــب، از حــدود 1400 
کنــون  کــه حــدود 400 فراینــد عملیاتــی تا فراینــد شناســایی شــده دســتگاه ها و ســازمان های دولتــی، پیش بینــی نمــود 
گرفتــه و حــدود 1000 مــورد بــرای ســنوات آتــی بــه ویــژه دو ســال آینــده در دســتور  مبنــای ارائــه خدمــات الکترونیکــی قــرار 
گرفــت. لــذا محــور اصلــی ایــن طــرح، توســعه و ارائــه نســخ جدیــد محصــوالت نرم افــزاری در راســتای  کار قــرار خواهــد 
کان در راســتای  کــه طبــق اهــداف  ی شــرکت اســت  گســترش و نفــوذ در بــازار فــروش فعلــی و بازارهــای آتــی پیــش  رو

اســتقرار دولــت الکترونیــک مــی باشــد.

کار الکترونیك * کسب و 

کارآفرینی، حفظ و     *

     ایجاد اشتغال



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کوچک و بزرگ • یکپارچه سازی سیستم ها و امکانات نرم افزاری سنتی موجود در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی 
کامل ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه ها، سازمان های دولتی، مؤسسات خصوصی و ... • ایجاد چرخه 

ی انسانی متخصص • حفظ و توسعه اشتغال نیرو

6 ماه

مهندسی نرم افزار رایورز

تهران/تهران

کاملی از محصوالت و خدمات را جهت ارائه راهکارهای  شــرکت رایورز در ســال 1368 تأســیس شــده اســت و ســبد 
گــروه شــرکت های رایــورز بــا عرضــه محصــوالت نرم افــزاری، ارائــه خدمــات  جامــع بــه مشــتریان، تــدارک دیــده اســت. 
مشــاوره، نظــارت و آمــوزش در قالــب راهکارهــای جامــع مبتنــی بــر فــاوا، بــه عنــوان برنــد مطــرح و یکــی از شــرکت های 
کننــده ای در فضــای کســب وکار و بــازار داخلــی ایفــاء نمــوده و در تــدارک  برتــر داخلــی در حــوزه کاری خــود نقــش تعییــن 

حضــور در بازارهــای هــدف خارجــی در دســترس نیــز می باشــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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طراحی، ساخت و اجرای فرآیندهای سازمانی با 
       BPMS استفاده از ابزار

ابزار RayBPMS شامل زیرساخت جامعی جهت شناسایی، تحلیل، طراحی، اجرا،
کنترل فرآیندهای مبتنی بر فرد و مبتنی بر سیستم در یك سازمان   یکپارچه سازی و 

است. این راهکار با مدل سازی، خودکارسازی، مدیریت و بهینه سازی فرآیندهای 
کاری و همچنین برقراری ارتباط با سایر سیستم های فعال در سازمان امکان 

کارایی و اثربخشی سازمانی را فراهم می سازد. در دو دهه اخیر  کثر  دست یابی به حدا
یکرد مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی و مهندسی مجدد سازمان به عنوان  رو

فنــاوری  زیرســاخت های  آن  مــوازات  بــه  و  گردیــد  مطــرح  مشــتری مدار  ســازمان های  ســازی  متحــول  شــیوه های 
یــج ایجــاد شــد. کار بــه تدر کســب و  اطاعــات جهــت پاســخگویی بــه ایــن نیــاز مبــرم صاحبــان 

کاشــی و ســرامیک، حــوزه مدیریــت تولیــد  در ایــن طــرح، تحلیــل، طراحــی و اجــرای فرایندهــای ســازمانی در صنعــت 
کاری  بــرق، حــوزه صنایــع ســیمان، بیمارســتان ها، امــور پیمانــکاری و ... بــا اســتفاده از ابــزار مدیریــت فرایندهــای 

)RayBPMS( پیش بینــی شــده اســت.

محورهای اصلی لزوم بکارگیری راهکار RayBPMS در سازمان ها عبارتند از:
• الزامات حرکت از نگرش ساختار سلسله مراتبی به ساختار مسطح سازمانی

یکرد فرآیندی کوتاه ترین زمان ممکن با رو • استقرار نگرش مشتری مداری و خدمت دهی به مشتریان در 
• لزوم برخورداری سازمان از انعطاف پذیری باال در پذیرش مؤلفه های تغییر درون و برون سازمانی

• قابلیت انطباق پذیری فرآیندهای عملیاتی با اهداف سازمان
• ایجاد ظرفیت یکپارچه سازی مجموعه سیستم های عملیاتی و اطاعاتی فعال در سازمان

کسب و کار الکترونیك
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• تجهیز بنگاه های اقتصادی داخلی به نگارش جدید سیستم ها و مجهز شدن آنها به امکانات فناوری اطاعات 
برای ورود به دوره رونق اقتصادی و تشدید فضای رقابتی 

• یکپارچه سازی سیستم ها و امکانات نرم افزاری سنتی موجود
کامًا مکانیزه ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه ها و سازمان های دولتی و موسسات خصوصی • چرخه 

کاهش قیمت تمام شده محصوالت شرکت های متقاضی  •

6 ماه

مهندسی نرم افزار رایورز

یزد/یزد

کویــر در ســال 1382 تأســیس شــده اســت و در موضوعــات فــروش و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت  شــرکت رایــورز 
و خدمــات رایــورز، ارائــه راهکارهــای مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات، ارائــه خدمــات آموزشــی فعــال می باشــد.
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سامانه نمایشگاه مجازی محصوالت صنایع 
کاال( الکترونیک)فاز دوم سامانه دانش بنیان 

یابی محصوالت دانش بنیان  کاال به عنوان پیشگام شبکه بازار سامانه دانش بنیان 
کمک به فروش محصوالت دانش بنیان و  که هدف سامانه،  کشور است  و فناور در 
کشور به صورت شبکه سازی و رفع نیازهای صنعت از طریق محصوالت و  فناورانه 

خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور می باشد. در سامانه اینترنتی، محصوالت 
یستی، سامت،  دانش محور متنوعی در حوزه های مختلف: نانو فناوری، عمران، ز

کشاورزی، آی تی و ... موجود است. این محصوالت حاصل تولید شرکت های مجموعه 
کوتــاه،  کــه شــرح محصــوالت، در ســامانه بــه تفصیــل آمــده اســت. ایــن ســامانه در فازهــای ابتدایــی و مــدت  مــی باشــد 

یــال شــده اســت. کنشــی بالــغ بــر یــک میلیــارد ر موفــق بــه ایجــاد ترا
ایــن ســامانه دارای اســتراتژی خدمت رســانی شــامل معرفــی محصــوالت و خدمــات شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، 
ارائــه محصــوالت و خدمــات شــرکت ها از طریــق بازدیــد از واحدهــای صنعتــی، ارجــاع تقاضــای ثبــت شــده در ســامانه 

کاربــری شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور می باشــد.  بــه حســاب 

یابــی و تاییــد شــده باشــند  کشــور ارز طبــق ســند چشــم اندار 1404، می بایســت تعــداد 20.000 شــرکت دانــش بنیــان در 
و همچنیــن ســرمایه گذاری های دولتــی و خصوصــی بــه ســمت فناوری هــا و محصــوالت دانش بنیــان ســوق داده 
کــردن ایــن شــبکه، بــه اســتخراج نیازهــای صنعــت و ســازمان ها  شــوند، در نظــر اســت بــا راه انــدازی و عملیاتــی 
کشــور پرداختــه و بــه وســیله توانمندی هــای فناورانــه شــرکت های داخلــی، بــه رفــع آنهــا پرداخــت. ایجــاد مــدل  در 
ســهولت  کننــدگان،  تولیــد  بــرای  فــروش  هزینه هــای  کاهــش  باعــث  آن  یابــی  بازار و  اطاع رســانی  و  شبکه ســازی 
کاال و خدمــات دانــش بنیــان بــه صــورت متمرکــز و همچنیــن،  دسترســی بــه شــرکت ها یــا ارگان هــای ارائــه دهنــده 

کاهــش هزینه هــای تحقیــق و توســعه بــرای شــرکت های صنعتــی و تولیــدی می گــردد.

* توسعه بازار 

* اشتغالزایی
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کاربردی • ایجاد بستری برای ارائه ایده های خاقانه و نوآورانه در قالب مقاالت و پیشنهادات علمی و 
یابی نوین • ایجاد مدل شبکه سازی و اطاع رسانی و بازار

• تحریک تقاضای محصوالت دانش بنیان
کمک به توسعه و ارتقا سیستم ها و فناوری های سنتی و قدیمی  •

6 ماه 

ژرفا پژوهان علوم نو

تهران/تهران

یابی و تجاری سازی محصوالت و خدمات دانش محور،  شرکت ژرفا پژوهان علوم نو از سال 1388 در حوزه بازار
استخراج و رفع نیازهای صنعت و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی فعالیت داشته است. 
یابی و توسعه  بازار محصوالت  ماحصل تجربیات چندین ساله این شرکت نشان داد، ایجاد شبکه ای جهت بازار

گسترده ای در زمینه  و خدمات دانش محور ضرورتی انکارناپذیر است در نتیجه از سال 1392 شرکت، تحقیقات 
کاال  گروه دانش بنیان  کاال و خدمات دانش بنیان به عمل آورد و در ابتدای سال 1394 راه اندازی  شبکه سازی ارائه 

کلید زد. را 
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کولر،  تولید ترموستات محیطی رادیویی 
کنترل      برد و ریموت 

کولر آبی، این طرح، طراحی و تولید ترموستات خودکار )اتوماتیک( محیطی رادیویی 
که  کنترل آن می باشد. محصول مورد نظر یک ترموستات هوشمند بوده  یموت  برد و ر

با طراحی و پیاده سازی روش های مختلفی مانند برنامه ریزی مطابق با استاندارد، 
تایمر خاموشی، تایمر روشنایی با قابلیت انتخاب روشن/خاموش بودن فن و پمپ، 

یکپارچه در داخل برد اصلی ترموستات، مشکات موجود در ترموستات های دیگر را 
رفع نموده است. 

ایــن دســتگاه مجهــز بــه یــک واحــد پــردازش مرکــزی بــوده و بــا یــک رابــط کاربــری گرافیکــی، یــک یــا چنــد بخــش حافظــه، 
کلیدهــای ورودی از  یــک سنســور دمــا، و یــک مــدار درایــور خروجــی در ارتبــاط اســت. واحــد پــردازش بــر اســاس دســتور 
کنتــرل روتیــن مربــوط بــه هــر حالــت، توســط مــدار درایــور خروجــی  کاربــر و اطاعــات سنســور دمــا و منطبــق بــا برنامه هــا و 

کولرآبــی می پــردازد. کنتــرل  کــه از نــوع رلــه اســت، بــه 

کــردن مصــرف انــرژی می باشــد. تولیــد  کلــی اقتصــاد مقاومتــی، بهینــه  یکــی از الزامــات اجــرای اصــول سیاســت هــای 
کنتــرل هوشــمند، باعــث صرفــه جویــی در مصــرف  یمــوت  ــرد و ر ــر آبــی، ب کول ترموســتات خــودکار محیطــی رادیویــی 
کاهــش مصــرف انــرژی در  کولرهــای آبــی، بــا  کان بــا توســعه اســتفاده از ایــن نــوع  انــرژی الکتریکــی شــده و در ســطح 

کشــور خواهــد داشــت. راســتای حفــظ ســرمایه ملــی نقــش بســزایی در اقتصــاد 

*  ارتقای کیفیت محصول 

*  اخذ تٔاییدیه های فنی 

و کیفی
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• اضافه شدن سیستم ایمنی و حفاظت الکتریکی به محصوالت برودتی خانگی و اداری
کاربری در محصوالت برودتی خانگی و اداری  • سهولت 

کارآفرینی مستقیم • اشتغال زایی و 
کاهش مصرف انرژی  •

4 ماه

سامانه های دما نور انرژی سدنا

تهران/تهران

کلیــه  شــرکت ســامانه های دمــا نــور انــرژی ســدنا، در ســال 1391 بــا هــدف مشــاوره، مطالعــه و نمونه ســازی و تولیــد 
کنتــرل، مدیریــت فنــی ســاختمان، اندازه گیــری و بهینه ســازی مصــرف انــرژی، طراحــی، مهندســی  سیســتم های 
ــی و  ــی نیروگاه ــای صنعت ــق واحده ــزات دقی ــرل و تجهی کنت ــتم های  ــی، سیس ــای الکترونیک ــاختار برده ــوس، س معک
پاالیشــگاه، تأمیــن و اجــرای پروژه هــای اتوماســیون خانگــی و صنعتــی و قطعــات و محصــوالت حــوزه الکترونیــک و 

ــد.  گردی کنتــرل و اتوماســیون خانگــی و صنعتــی تأســیس 
کوئــل(،  محصــوالت شــرکت ســامانه های دمــا نــور انــرژی ســدنا شــامل وســتا )کولــر آبــی(، محصــول ولــکان )فــن 
کــف( می باشــند. گرمایــش  کــت اســپلیت و  کوئــل، دا کــف(، محصــول اســمارت )انــواع فــن  محصــول ســلنا )گرمایــش 
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طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز مدیریت 
)Meter Data Management ( کنتورها اطالعات 

گاز جهــت وجــود قابلیــت  کنتورهــای بــرق و آب و  در راســتای اجــرای هوشمندســازی 
ارســال اطاعــات را از راه دور ایــن شــرکت اقــدام طراحــی و پیــاده ســازی نــرم افــزار 
برقــراری  جهــت  کنتورهــا  دور  راه  از  قرائــت  منظــور  بــه   Meter Data Management

امنیــت و پــردازش و ذخیــره اطاعــات و مدیریــت انــرژی و تلفــات نمــوده اســت.
برقــراری  کنتورهــا و  کننــده هــا و  بــا جمــع  ارتبــاط  برقــراری  نرم افــزار مذکــور وظیفــه 
یافتــی و ارســال اطاعــات  امنیــت و پــردازش اطاعــات و ذخیــره ســازی اطاعــات در

کاربــردی دیگــر و مدیریــت انــرژی و تلفــات را دارد.   بــه سیســتم های 

ــامانه  ــن س ــتقرار ای ــا اس ــه ب ک طــرح ارائــه شــده در خصــوص ســامانه قرائــت از راه دور می باشــد و پیش بینــی می شــود 
ی  ــه مقــدار قابل توجهــی از هزینه هــای نیــرو کنتورهــا از راه دور ب ــت  ــزه شــدن قرائ یع کننــده و مکانی در شــرکت های توز
انســانی جهــت حضــور فیزیکــی بــرای قرائــت کنتورهــا کاســته شــود. همچنیــن بــا شناســایی هوشــمند و کاهــش تلفــات 
ــامانه  ــن س ــد. ای ــد آم ــم خواه ــده فراه ــان تولیدش ــه جری ــده ب یع/فروخته ش ــان توز ــدن جری ــر ش ــکان نزدیک ت ــی ام غیرفن
کــه  دسترســی بــه انبوهــی از داده هــای بــدون خطــا و متنــوع از جریــان مصرفــی مشــترکین را میســر خواهــد ســاخت 
کنتــرل  یــع جریــان را موجــب خواهــد شــد. از دیگــر اهــداف طــرح امــکان  خــود موقعیتــی بــرای بهینه ســازی علمــی توز
شــرکت های  در  تعیین شــده  اســتراتژی های  طبــق  مصرف کننــدگان  کنتورهــای  دور  راه  از  و  هوشــمند  مدیریــت  و 

یع کننــده اســت. توز

* کسب و کار الکترونیك

* صرفه جویی ارزی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کاهش دخالت عامل انسانی در قرائت  •
کاهش تلفات غیر فنی در شبکه از طریق تشخیص موارد استفاده غیرمجاز؛ افزایش دقت در اندازه گیری ها  •

یس و نگهداری و قطع و وصل مشترکین کاهش هزینه های قرائت، سرو  •
• افزایش دقت و سرعت در صدور صورتحساب  و حذف عامل انسانی و خطای ناشی از آن

• امکان اطاع رسانی دقیق به مشترکین از طریق شبکه اینترنت

10ماه

سنجش افزار آسیا

تهران/تهران

ــع  ــاز صنای ــورد نی ــای م ــزات و نرم افزاره ــد تجهی ــی و تولی ــدف طراح ــا ه ــال 1378 ب ــیا در س ــزار آس ــنجش اف ــرکت س ش
گاز و همچنیــن نیروگاه هــا، پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه هــا تأســیس  وابســته بــه وزارت نیــرو همچــون صنایــع بــرق، آب، 
گردیــد. ســنجش افــزار آســیا در ســال 1392 موفــق بــه اســتقرار سیســتم مدیریــت یکپارچــه )IMS( بــر اســاس اســتاندارد 
یســت ISO 14001/ 2004 و سیســتم  کیفیــت ISO 9001/ 2008،  سیســتم مدیریــت محیــط ز سیســتم مدیریــت 
 ISC کمپانــی  گواهینامــه بیــن المللــی از  یافــت  مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی OHSAS 18001/2007 و در

گردیــد. اســترالیا 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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الت خودکار                          تولید سیستم الکترونیکی شیرآ

شیرآالت الکترونیکی از دو بخش مکانیکی و الکترونیکی تشکیل شده است. 
که با  بخش الکترونیک شیر شامل یک برد الکترونیک و سنسور )چشمی( است 

کنترل می شود.  برنامه ریزی آی سی های آن،  عملکرد شیر متصل به آن 
که در چند سال اخیر از رده  شیرآالت الکترونیکی از جمله محصوالتی هستند 

که فراهم می کند مانند  محصوالت لوکس خارج شده و با توجه به امکاناتی 
صرفه جویی در مصرف آب، رعایت سطح بهداشت و ... به رده مصرف خانگی 

وارد شــده اســت. شــیرآالت الکترونیــک نســبت بــه شــیرآالت معمولــی تــا 70% در مصــرف آب صرفه جویــی بــه همــراه 
کشــور  کامــل از خــارج از  کــه قبــا بطــور  خواهــد داشــت. در ایــن طــرح شــرکت قصــد دارد بخــش الکترونیــک شــیرآالت 

وارد می شــده اســت را بــه تولیــد انبــوه برســاند.

کشور حدود 1300 مترمکعب در سال و سرانه در جهان در حدود 580 مترمکعب است.  میانگین مصرف آب در 
از سوی دیگر، هدر رفت آب در ایران در حدود 30% و در دنیا تا 12% می باشد. با توجه به ضرورت صرفه جویی در 

یاد آب، صرفه جویی  کشور نسبت به میانگین جهانی و همچنین اتاف ز مصرف آب، باال بودن مصرف سرانه آب 
کشور همواره یک وظیفه ملی و دغدغه های نهادهای دولتی و خصوصی بوده است. در 

بهینه سازی مصرف انرژی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کشور کان برای اقتصاد  • صرفه جویی در منابع آب و انرژی برای ذینفعان و از دیدگان 
کاهش فروش • فرهنگ سازی و بسترسازی با توجه به 

• حفظ و ایجاد اشتغال

4 ماه

شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران

تهران/تهران 

یخته گــری  کارخانــه مجهــز بــه ر شــرکت شــیرهای ســاختمانی وصنعتــی ایــران تحــت لیســانس شــرکت KWC ســوئیس 
کاوه تأســیس و در ســال 1380 بــه  ماشــینکاری، پولیــش، آبــکاری و قالب ســازی را در ســال 1363 در شــهر صنعتــی 

بهــره بــرداری رســانید و محصــوالت خــود را بــه بــازار ایــران و بیــن المللــی عرضــه نمــوده اســت.
کننده شیرآالت ساختمانی، شیرآالت بهداشتی، شیرآالت چشمی، شیرآالت  شرکت KWC  در حال حاضر تولید 

توکار، شیرآالت رنگی، شیرآالت ترموستاتیک، و شیرآالت الکترونیکی می باشد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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بومی سازی بخش الکترونیک لوازم خانگی                              

کاربــرد در تمامــی صنایــع بــه  موضــوع ایــن طــرح، تولیــد محصــوالت الکترونیکــی مــورد 
ــوازم خانگــی( می باشــد. همچنیــن  ــع الکترونیــک مصرفــی )ماننــد ل خصــوص صنای
کارخانــه نیــز پیش بینــی شــده اســت. محصــوالت تولیــدی  در ایــن طــرح، تجهیــز 
ــا لــوازم خانگــی  ــرای صنایــع متعــدد و عمدت ــه تولیــد محصــوالت ب ــا توجــه ب شــرکت ب

یــاد می باشــد. دارای تنــوع ز

ــزان  ــن می ــه ای ک ــد  ــور وارد می کنن کش ــه  ــی ب ــوازم خانگ ــان ل ــارد توم ــزار میلی ــا 15 ه ــاالنه 14 ت ــی س ــدگان خارج تولیدکنن
واردات بــه صنعــت لــوازم خانگــی لطمــه می زنــد. در یخچــال و فریــزر درحــدود 65 درصــد قطعــات ماننــد بدنــه فلــزی، 
کابیــن، کندانســور بومی ســازی شــده و واردات مربــوط بــه قطعاتــی چــون بــورد الکترونیکــی و کمپرســور می باشــد  درب و 
و بــه لحــاظ ارزشــی در حــدود 35 درصــد در محصــول نقــش دارنــد و در بخــش بــرد الکترونیکــی، حمایــت از ایــن بخــش 

کاهــش درصــد واردات داشــته باشــد. کاهــش وابســتگی و  کاهــش قیمــت تمــام شــده،  گام بزرگــی در  می توانــد 
توســعه و تولیــد بخش هــای الکترونیکــی در صنعــت لــوازم خانگــی عــاوه بــر دارا بــودن ارزش افــزوده بــاال و اشــتغالزایی 

مســتقیم مــی توانــد ســهم شــایانی، در افزایــش ســهم داخلــی ســازی محصــول نهایــی داشــته باشــد.

ینــی، حفــظ و  کارآفر

ایجــاد اشــتغال



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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ی متخصص  • حفظ و ایجاد اشتغال نیرو
• دانش فنی بومی، تحقیق و توسعه 

• جایگزینی واردات ماژول ها و بردهای الکترونیکی مصرفی در محصوالت لوازم خانگی و صنعتی

3 ماه

صنایع صبح پارالر آسیا  

تبریز/تبریز

مهندســین،  از  بهرمنــدی  بــا  و  الکترونیــک  مهندســی  مختلــف  زمینه هــای  در  فعالیــت  هــدف  بــا  پــارالر  شــرکت 
کنــون  گردیــد. هــم ا متخصصیــن و اســاتید دانشــگاه، در ســال 1380 بــا نــام شــرکت پــارالر الکترونیــک تبریــز تأســیس 
ــواع  ــد ان ــی، تولی ــوازم خانگ ــات ل کارخانج ــیون  ــای اتوماس ــتم ه ــه سیس ــوع در زمین ــوالت متن ــه محص ــا ارائ ــروه ب گ ــن  ای
کشــور را  کارخانجــات لــوازم خانگــی و صنایــع خودروســازی، ســهم عمــده ای از بــازار  بردهــای الکترونیکــی مــورد نیــاز 
بــا اســتفاده از فــن آوری روز طراحــی و تولیــد، بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا گذشــت 16 ســال از تأســیس شــرکت، 
کشــور،  کننــده سیســتم های الکترونیکــی لــوازم خانگــی در  صنایــع صبــح پــارالر آســیا، بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 
ــوع محصــول  ــا طراحــی و تولیــد بیــش از 50 ن کارآمــد خــود، توانســت ب ــر نیروهــای متخصــص دانشــگاهی و  ــا تکیــه ب ب
الکترونیکــی در زمینــه هــای مختلــف ماننــد سیســتم هــای کنترلــر و نمایشــگر لــوازم خانگــی، اتوماســیون هــای صنعتــی 

و خــودرو ســازی، فعالیــت نمایــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تولید محصوالت روشنایی LED  توان باال

نمونــه  و   LED روشــنایی  هــای  المــپ  تولیــد  از  حمایــت  طــرح  موضــوع 
ــای  ــا و فضاه ــنایی ادارات، راهروه ــرد در روش کارب ــا  ــاال ب ــوان ب ــوالت ت محص

عمومــی مــی باشــد. 

کشــور مــی  کاهــش واردات بــه  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد انــواع المپ هــای LED بــه منظــور تأمیــن نیــاز داخلــی، 
کــه بــا تولیــد ایــن  کشــور بــه المــپ هــای LED تــوان بــاال از طریــق واردات انجــام می گــردد  یــادی از نیــاز  باشــد. بخــش ز
کمــک  کشــور  کاشــان، بــه جبــران بخشــی از نیــاز  المپ هــا توســط متقاضــی عــاوه بــر اشــتغال زایــی افــراد بومــی در شــهر 

خواهــد شــد.

تمرکز زدایی و حمایت از 

نقاط کمتر توسعه یافته



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کمتر توسعه یافته • افزایش اشتغال مولد با هدف اشتغال زایی در شهرهای 
کاهش واردات المپ های LED توان باال و صرفه جویی ارزی  •

4 ماه

طلعت نور مشهد شهاب فتح

کاشان/کاشان

کــم مصــرف و المــپ هــای LED از فعالیــت هــای  ســال تاســیس شــرکت 1388 اســت و تولیــد انــواع المــپ هــای 
ــد. ــی باش ــرح م ــری ط مج



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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کلیدهای لمسی ح: ساخت و تولید محدود  طر

که با لمس دست بین دو نقطه از مدار تغییر  کلید است  کلید لمسی در واقع نوعی از 
کلیدهای لمسی هیچگونه قطعه مکانیکی ندارند لذا دارای عمر مفید وضعیت می دهد. 

کلیدهای معمولی هستند. بازار مصرف این محصول در صنعت  بیشتری نسبت به 
که شامل پروژه هوشمند سازی می شوند  ساختمان سازی است، عاوه بر آن ساختمان هایی 
کلیدها می توان  کلید و پریزهای الکترونیکی استفاده می کنند. همچنین از این نوع  معمواًل از 
کلید فعال می شود در خروجی مدار  که  کرد.زمانی  کلیدهای معمولی استفاده  برای جایگزینی 

که از آن می توان جهت راه اندازی رله،  یک پالس با پهنای یک ثانیه تولید خواهد شد 
کــردن مقــدار خــازن  کــرد. مقــدار پهنــای پالــس خروجــی را می تــوان توســط عــوض  ترانزیســتور و یــا مــدار دیجیتــال دیگــری اســتفاده 
کســید نــازک  کــه بــا مــوادی همچــون ا تغییــر داد. صفحــه لمســی خازنــی )یــا الکترواســتاتیک( در ایــن سیســتم، صفحه ای ســت 
کــه جریــان ثابتــی را از حســگر عبــور می دهــد. صفحــات لمســی خازنــی، می تواننــد توســط انگشــت  ایندیــم پوشــانده شده اســت 
گرفتــه شــده باشــد، لمــس شــوند. این گونــه صفحــات لمســی از عوامــل بیرونــی  کــه بــا دســت  ــا ابــزاری رســانا  ــا ب بــدون پوشــش ی

تأثیــر نمی پذیرنــد و قــدرت تفکیــک باالیــی دارنــد. ولــی مــدارات آنالیــز ســیگنال آن هــا قیمــت را افزایــش می دهنــد. 
ــوژی ســاخت  ــای ایــن محصــول اســت. تکنول ــور از جملــه مزای کافــی ن کــردن بیــش از یــک تمــاس در یــک لحظــه و عبــور  ثبــت 

ــه خارجــی آن اســت. ــه نمون ــای ایــن محصــول نســبت ب متفــاوت، قیمــت بســیار پاییــن و اســتفاده آســان ازجملــه مزای

کلیدهــای لمســی می باشــد. ایــن طــرح در راســتای تمرکــز زدایــی از شــهرهای  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد و ســاخت 
کلیدهــای  بــزرگ، ارتقــاء فنــاوری و ایجــاد اشــتغال تخصصــی در شــهرها و اســتان ها و بــا هــدف تولیــد و ســاخت 
لمســی در راســتای تولیــد، فــروش )تجاری ســازی( و ایجــاد بــازار مناســب داخلــی بــرای ایــن محصــول ســاخت داخــل 

اســت.

تمرکز زدایی و حمایت از 

نقاط کمتر توسعه یافته



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کمتر توسعه یافته  • افزایش اشتغال مولد در مناطق 
• دانش فنی بومی

کشورهای همسایه • ایجاد زمینه صادرات محصول به 

4 ماه

تعاونی دانش بنیان علم و صنعت هامون

زاهدان/زاهدان

ــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی از فعالیــت هــای  ســال تاســیس شــرکت 1391 و فعالیــت طراحــی و تولیــد قطعــات و ل
مجــری طــرح مــی باشــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند 
کوره محاسبات شارژ 

کارفرما، همواره یکی از مهمترین  گری مطابق آنالیز درخواستی  یخته  تولید قطعات ر
یخته گران می باشد. جهت دستیابی به آلیاژ با استاندارد مشخص و  چالش های ر
ترکیب عناصر خاص، باید از شمش های موجود و یا در اغلب اوقات قراضه های 
کرد تا اقتصادی بودن فرآیند نیز تضمین شود. اما همواره ترکیب  بازگشتی استفاده 

گردآوری می شوند، با آنالیز محصول مورد که از منابع مختلف  قراضه ها و ضایعات 
یادی دارد. برای اصاح ذوب حاصل از این ورودی ها، می بایست مواد   نظر تفاوت ز

ــا مشــخصات و میــزان خــاص، بــه ذوب بــه دســت آمــده اضافــه نمــود. در بیشــتر مواقــع پــس از  افزودنــی دیگــری نیــز ب
کارفرمــا  تهیــه مــذاب و تولیــد قطعــه سفارشــی، بــه واســطه انحــراف آنالیــز از اســتاندارد مشــخص شــده، قطعــه توســط 
کــه خــود مســتلزم صــرف هزینــه هــای بســیار و  کلیــه مراحــل طــی شــده مــی باشــد  برگشــت داده شــده و نیــاز بــه تکــرار 

زمــان قابــل توجــه اســت.

کیفیــت تولیــد هــدف عمــده  ــا حداقــل زمــان و بهتریــن  کارفرمــا ب یختگــی مطابــق آنالیــز درخواســتی  تولیــد قطعــات ر
ــرژی جهــت انجــام عملیــات ذوب، بهینــه ســازی  ــاال و حداقــل هزینــه مــواد اولیــه و ان ــزار اســت. دقــت ب تولیــد نرم اف
ــرای  ــواد ب ــن م ــرف ارزان تری ــب مص ــردد و موج ــرژی می گ ــرف ان ــی در مص ــل توجه ــی قاب ــث صرفه جوی ــوره باع ک ــد  فرآین
کمــک بســیار موثــری بــه شــرکت یــا فــرد ســفارش  دســتیابی بــه ذوب مــورد نظــر خواهــد بــود. انجــام ایــن رونــد می توانــد 
دهنــده نیــز باشــد، زیــرا بــا اجــرای ایــن نرم افــزار و اطمینــان از دســتیابی بــه آنالیــز مــورد اســتفاده و اجتنــاب از تولیــد بــه 

روش ســعی و خطــا، ســفارش مــورد نیــاز در حداقــل زمــان، تهیــه خواهــد شــد. 

* کسب و کار الکترونیك

*  تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• بدست آوردن آنالیز مواد مورد استفاده با حداقل هزینه مواد اولیه و انرژی و بیشترین دقت
کمترین زمان ممکن به همراه افزایش دقت • حذف روش آزمایش و خطا و تحویل سفارش مشتری در 

کوره مذاب، با دقت باال کردن آن ها به  • بدست آوردن نوع و میزان مواد ورودی و نحوه اضافه 
کاهش هزینه های تولید محصوالت و جلب رضایت مشتری  •

6 ماه

ی های نوین رهیافت علوم و فناو

تهران/کرج

شــرکت دانــش بنیــان علــوم و فناوری هــای نویــن رهیافــت در ســال 1394 تأســیس شــده اســت. ایــن شــرکت اقــدام بــه 
کارگــروه هــای تخصصــی مختلــف از جملــه؛ شناســایی و انتخــاب مــواد، خوردگــی و پوشــش، بررســی علــل  تشــکیل 
یخته گــری، شبیه ســازی فرآیندهــای مهندســی،  ــو مــواد، ر تخریــب و تخمیــن عمــر باقــی مانــده، ســرامیک، پلیمــر، نان
توســعه نرم افزارهــای تخصصــی، مهندســی معکــوس ســاخت قطعــات و .... نمــوده تــا خدمــات پژوهشــی، صنعتــی، 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــد. از فعالیت ه ــه نمای ــی ارای ــک صنعت کلینی ــک  ــب ی ــود را، در قال ــی خ ــی  مهندس ــاوره ای و طراح مش
کاربــردی و همچنیــن پژوهــش و تولیــد مــواد پیشــرفته صنعتــی اســت. شــرکت، برگــزاری دوره هــای آمــوزش تخصصــی و 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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کم مصرف وتجهیز   تولید انواع المپ فوق 
آزمایشگاه  مرجع استاندارد

کم مصرف تاثیر مستقیمی بر صرفه جویی در مصرف انرژی و  تولید المپ های فوق 
گستر جنوب با  کاهش هزینه های آن و افزایش بهره وری انرژی خواهد داشت. فرانور 

تجهیز آزمایشگاه و اخذ تاییدیه ها ی الزم به عنوان آزمایشگاه استاندارد قابلیت 
کلیدهای  کم مصرف )LED(  طبق استاندارد و آزمون  کامل چراغ های فوق  آزمون 

مینیاتوری می باشد. دستگا ه های مورد نیاز شرکت شامل:
گشتاور خمشی گیری  گشتاور جهت اندازه  1-دستگاه تست 

4000V 2-دستگاه استقامت الکتریکی جهت اندازه گیری استقامت الکتریکی تحت ولتاژ
230V کم مصرف تحت ولتاژ کم مصرف و  3-دستگاه ایجینگ تست جهت تست اولیه المپ های فوق 

کم مصرف : برخی از مزایای المپ فوق 
1-بازده انرژی مناسب و قابلیت اطمینان باال

کم مصرف  2-عمر مفید باال در مقایسه با المپ های 
3-عدم وجود پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز 

کــم مصــرف، وجــود آزمایشــگاه های تخصصــی  کــم مصــرف و فــوق  ــه افزایــش مصــرف المــپ هــای  ــا توجــه ب امــروزه ب
کیفیــت محصــوالت تولیــد شــده در ایــن حــوزه بســیار ضــروری و حائــز اهمیــت اســت. آزمایشــگاه  کنتــرل  جهــت 
کــره فوتومتــری،  کنتــرل کیفیــت شــرکت فرانورگســتر جنــوب، بــا بهره گیــری از تجهیــزات و لــوازم اندازه گیــری مــدرن ماننــد 
کیفیــت محصــوالت ایــن شــرکت را آزمــوده و اندازه گیــری می نماینــد و  آزمایــش ســوئیج زنــی، آزمایــش طــول عمــر و... 
کیفیــت نظــارت دائــم دارنــد. خریــد تجهیــزات  ــر رونــد صحیــح تولیــد و آزمایش هــای  کیفیــت ب کنتــرل  متخصصیــن 
ــال  ــه دنب ــده و ب ــور ش کش ــوب  ــتر در جن گس ــور  ــرکت فران ــگاه  ش ــده در آزمایش ــد ش ــوالت تولی ــت محص ــاز و تس ــورد نی م
 ISO 14001: 2015 کیفیــت( و گواهینامــه هــای اســتانداردهای بین المللــی ISO 9001: 2015 )مدیریــت  آن اخــذ 

ــد.  ــرح می باش ــن ط ــرای ای ــداف اج ــران از اه ــی ای ــتاندارد مل ــای اس گواهینامه ه ــت( و  یس ــط ز ــت محی )مدیری

 ایجاد و توسعه 

آزمایشگاه های تخصصی 

و مرجع



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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•صرفه جویی ارزی و جلوگیری از واردات محصوالت مشابه  
•تجهیز آزمایشگاه تخصصی شرکت 

کیفی محصوالت مورد خدمت در این زمینه • باال بردن سطح 
کشور کم مصرف در جنوب  کم مصرف و فوق  • ایجاد آزمایشگاه مرجع  استاندارد برای تست المپ های 

کمتر توسعه یافته   • اشتغال زایی در نقاط 

3 ماه

گستر جنوب شرکت فرانور 

بوشهر/بوشهر

هــای  باالســت  و  مصــرف  کــم  هــای  المــپ  انــواع  تولیــد  منظــور  بــه   1386 ســال  در  گســترجنوب  فرانــور  شــرکت 
کــم مصــرف، قابهــای  کــم مصــرف، المپهــای فــوق  کننــده انــواع المپهــای  الکترونیکــی تأســیس شــد. ایــن شــرکت تولیــد 
ــا  کــه ب ــوری و محافــظ جــان مــی باشــد  کلیدهــای مینیات ــی، ترانــس الکترونیکــی،  کــم مصــرف، صفحــات نوران فــوق 
کیفیــت( و  گواهینامــه هــای اســتاندارد ملــی ایــران و اســتاندارد هــای بیــن المللــی ISO 9001: 2015 )مدیریــت  داشــتن 
کیفیــت بــه هموطنــان عزیــز مــی باشــد.  یســت(، مفتخــر بــه ارائــه محصــوالت بــا  ISO14001: 2015 )مدیریــت محیــط ز
یافــت تندیــس  ایــن شــرکت بــه عنــوان کارفرمــای منتخــب اســتان بوشــهر در ســال 1391 برگزیــده و همچنیــن موفــق بــه در
ــه مــدت دو ســال( شــده  کیفــی در ســالهای 92 و 94 )ب ــه  کل اســتاندارد و واحــد تولیــدی نمون کیفیــت از اداره  زریــن 
اســت. ایــن شــرکت بــا نــام تجــاری “بدیــع نــور” محصــوالت خــود را از ســال 1386 روانــه بازارهــای خارجــی و داخلــی 

نمــوده اســت.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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کنترل هوشمند پکیج های  بهینه سازی 
)IMS( برودتی

کنتــرل هوشــمند پکیج هــای  موضــوع ایــن طــرح، طراحــی و ســاخت سیســتم های 
کنتــور  بــا  انــرژی همــراه  کاهــش مصــرف  یکــرد  رو بــا  و مخابراتــی  برودتــی صنعتــی 

می باشــد. انــرژی  مصــرف  مدیریــت  هوشــمند 

کاهــش مصــرف انــرژی در  کنتــرل هوشــمند باعــث صرفه جویــی در مصــرف ســرمایه ملــی شــده و بــا  سیســتم های 
کنتــرل  کشــور خواهــد داشــت. سیســتم های  راســتای حفــظ ســرمایه ملــی در حــال و آینــده نقــش بســزایی در اقتصــاد 
ینــگ آن و اندازه گیــری مصــرف  کاهــش حداقــل 30 درصــد مصــرف بــرق، مانیتور هوشــمند پکیج هــای برودتــی باعــث 

ــود. ــه می ش ــرژی در لحظ ان

* مستقر در پارك های علم 

و فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• صرفه جویی ارزی و جلوگیری از واردات محصوالت مشابه
• ایجاد ارزش افزوده توسط تولید بومی

• ساخت و طراحی بر اساس نیاز مشتری)سفارشی سازی(
• بومی سازی، دانش فنی و اشتغال زایی 

3 ماه

 فصت صنعت مشاور

اردبیل/اردبیل

شــرکت فصــت صنعــت مشــاور )FSM(، در ســال 1384 بــا هــدف ارائــه محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان در 
مونتــاژ  و  تولیــد  دقــت طراحــی،  و  پایــه مشــاوره  بــر  الکترونیکــی  و  الکتریکــی  راندمــان تجهیــزات  ارتقــای  راســتای 
سیســتم های الکترونیکــی صنعتــی و غیرصنعتــی و تجهیــزات روشــنایی تأســیس گردید. در ســال 1394 فعالیت های 
کنتــرل هوشــمند پکیج هــای برودتــی صنعتــی و مخابراتــی بــا  ایــن مجموعــه بــه منظــور طراحــی و ســاخت سیســتم های 
گرفــت و شــرکت طــی ســال  کنتــور هوشــمند مدیریــت مصــرف انــرژی انجــام  کاهــش مصــرف انــرژی همــراه بــا  یکــرد  رو

95 و 96 بــه توســعه نمونــه اولیــه محصــول و تولیــد و فــروش آن رســید.   
کــم مصــرف بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. شــرکت  ــا تولیــد محصــوالت سرمایشــی  ایــن شــرکت در حــال حاضــر ب
یــا  بــر پایــه توانمنــدی واحــد تحقیــق و توســعه خویــش از بیــن ایده هــای مطالعــه شــده، ســاالنه خدمــات و   FSM

کــه نشــان از تــوان فنــی و تکنیکــی و مدیریتــی مجموعــه دارد. محصــوالت جدیــدی ارائــه می دهــد 
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تولید تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی 

موضوع طرح، اجرای قرارداد با شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع خرید 
تجهیزات و خدمات سیستم های انتقال بخش DWDM )پروژه توانا( می باشد.
قرارداد شامل طراحی، تولید، حمل و تحویل تجهیزات و خدمات سیستم های 

انتقال )DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing( تولید داخلی پروژه 
گیگابیت  کشور( مبتنی بر نرخ بیت های 10  توانا )شامل 100 ایستگاه در نیمه شرقی 

بر ثانیه می باشد. محل نصب این سامانه در ایستگاه های استان اصفهان، فارس و 
تهــران اســت. ایــن محصــول قــادر اســت اطاعــات بــا  ســرعت 400Gbps بــا اســتفاده از یــک زوج فیبــر نــوری را بــا 
کیلومتــر نیــاز بــه  اســتفاده از تکنیک هــای بســیار مــدرن و پیشــرفته انتقــال داده و عــاوه بــر ایــن تــا بــرد حداقــل 150 

تقویت کننــده بیــن راهــی نــدارد.
کثــر توانمندی هــای تولیدکننــدگان داخلــی در  بــا بکارگیــری حدا انتقــال ملــی،  بــه عنــوان شــبکه  پــروژه »توانــا«      
کیلومتــر شــبکه فیبرنــوری شــرکت ارتباطــات  زمینــه تجهیــزات فنــی و مدیریــت شــبکه یکپارچــه، در بیــش از 10 هــزار 
کشــور، تحــت پوشــش قــرار  زیرســاخت اجــرا می شــود. ایــن پــروژه 89 نقطــه را در 12 اســتان نیمــه شــرقی و مرکــزی 

می دهــد.

کــه در ایــن پــروژه تحویــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت مــی شــود، یــک محصــول زیرســاختی بــرای انتقــال  محصولــی 
کــه اشــتغال بــرای  کامــا بومــی ســاخت تجهیــزات اســت  انبــوه اطاعــات از طریــق فیبــر نــوری اســت. ایــن طــرح، دانــش 
ــه دنبــال داشــته و  ــزار(  را ب کشــور در ایــن حــوزه )شــبکه های مخابراتــی، الکترونیــک و نرم اف حــدود 50 نفــر از نخبــگان 

کشــور شــده اســت. کاهــش حــدود 70 درصــدی خــروج ارز از  باعــث 
شــرکت های مخابراتــی بــرای انتقــال اطاعــات بیــن ایســتگاه های خــود و یــا ســایر شــرکت هــا در داخــل شــهرها، بیــن 
کشــورها نیــاز بــه یــک مســیر مطمئــن و بــا ظرفیــت بــاال دارنــد. ایــن نیــاز صرفــا بــا بهره بــرداری از آخریــن  شــهرها و نیــز بیــن 
کابــل فیبــر نــوری، حاصــل می شــود. انتقــال اطاعــات از طریــق فیبــر نــوری نیــاز بــه  ی هــای موجــود بــا اســتفاده از  فنارو
کــه بتوانــد بــا یــک زوج از فیبــر نــوری انبوهــی از اطاعــات را از نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر منتقــل  تجهیــزات خاصــی دارد 

گــذاری شــده اســت. گرفتــه و هــدف  کنــد و در ایــن طــرح، ایــن موضــوع مدنظــر قــرار 

* صرفه جویی ارزی

کارآفرینی، حفظ و  *

    ایجاد اشتغال
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کاما بومی   DWDM طراحی و توسعه سیستم •
کشور گیگابیت بر ثانیه معادل حدود 260 هزار 1E به شبکه ارتباطی  • افزایش ظرفیت 600 

کشور • قابلیت اعتماد و امنیت باال به دلیل طراحی و پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار سیستم در داخل 
• جلوگیری از خروج ارز )صرفه جویی ارزی(

4 ماه

فناوری اطاعات نوری امین

کشور تهران/پهنه شرقی 

کارآفرینــی و بــا انتخــاب طراحــی و مهندســی  یکــرد  کارخانــه و رو ایــن شــرکت بــا انتخــاب اســتراتژی تولیــد بــدون 
کیفیــت محصــول، بــه عنــوان فعالیــت  کنتــرل  کســب دانــش فنــی، فنــاوری تولیــد و  محصــوالت، تحقیــق، توســعه و 
کشــور جهــت ســایر فعالیــت هــای  کثــر ظرفیــت هــا و امکانــات تولیــدی و پیمانــکاری  اصلــی و اســتفاده بهینــه از حدا
کلیــدی بــه عنــوان اســتراتژی بــرون ســپاری وارد فضــای تولیــد صنعتــی سیســتم های ارتباطــی بــا فنــاوری بــاال  غیــر 

گردیــده اســت.
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بهینه سازی شبکه نسل سوم موبایل

ــت  ــه جه ک ــد  ــی می باش ــات علمی-تخصص ــک عملی ــلوالر ی ــبکه س ــازی ش بهینه س
ــراه و  ــن هم ــبکه های تلف ــره وری ش ــش به ــرد و افزای ــود عملک ــی و بهب کیف ــطح  ارتقــا س
بــا در اختیــار داشــتن تیم هــای متخصــص و باتجربــه و همچنیــن از طریــق بکارگیــری 
ی،  ابــزار پیشــرفته، اجــرا می شــود. از دیگــر شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه، هــواو
کلــی فرآینــد شــامل بررســی اولیــه شــبکه و تعیین وضعیت  ZTE و ... هســتند. مراحــل 
فعلــی، جمــع آوری اطاعــات، پــردازش اولیــه، بررســی شــبکه و بهینه ســازی، صــدور 

ــرای تغییــرات و نگهــداری و بهبــود مســتمر، می باشــد. درخواســت ب

ــور تلفــن همــراه رایتــل در  ــرای اپرات کیفــی شــبکه تلفــن همــراه نســل ســوم ب حفــظ، بهینه ســازی و ارتقــا شــاخص های 
ــا  ــکایات از اپراتوره ــش ش کاه ــبکه و  ــای ش ــود پارامتره ــث بهب ــوع باع ــن موض ــت. ای ــروژه اس ــن پ ــدف ای ــور، ه کش کل 

خواهــد داشــت.

صرفه جویی ارزی
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• بروز رسانی فناوری های نوین در عرصه ارتباطات و موبایل
کیفی شبکه نسل سوم • افزایش بهره وری شبکه های تلفن همراه و بهبود 

کاربران اپراتورهای تلفن همراه • افزایش سطح رضایت 

2 ماه

یان کار فناوری اطاعات و ارتباطات 

تهران/تهران و شهرستان ها

ــا بهره گیــری از دانــش  ــان در ســال 1383 تأســیس شــد. ایــن  شــرکت ب ی کار شــرکت فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــی، از  ــام و مطــرح جهان ــا شــرکت های صاحــب ن ــه پرســنل متخصــص خــود و همچنیــن تعامــل و همــکاری ب و تجرب
ابتــدای تأســیس، انتقــال دانــش فنــی و آخریــن فناوری هــای مخابراتــی، ارتباطــی و باالخــص شــبکه هــای مخابراتــی 

کشــور را در راس اقدامــات خــود قــرار داد.  ســلوالر بــه 
بهینه ســازی  و  توســعه  بروزرســانی،  بــه  کمــک  ارتبــاط،  ایــن  در  ارزشــمند  کســب تجربیــات  دنبــال  بــه  یــان  کار     
کشــور و در نهایــت ایجــاد بســترهای مخابراتــی بــا  کوچــک و بــزرگ در عرصــه مخابــرات و صنایــع مــادر  شــبکه های 
ــزرگ و  ــع ب ــه جهــت ارتقــاء ســطح فعالیــت، ســطح تولیــد و خدمــات صنای اســتفاده ازجدیدتریــن فناوری هــای روز، ب
کــرده وصــول بــه ایــن اهــداف را  کشــور عزیزمــان را بــه عنــوان اهــداف عالــی و غایــی خــود ثبــت نمــوده و ســعی  کوچــک 
کار و فعالیــت خــود قــرار دهــد. شــرکت دارنــده پروانــه شــماره 147- همــواره بــه عنــوان مهمتریــن معیارهــای ارزشــیابی 
یــع و فــروش تجهیــزات رادیویــی  کشــور بــه جهــت واردات، توز 68 از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 

می باشــد.
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گیرنده حرفه ای مورد  ساخت و تولید 300 دستگاه 
نیاز سازمان صداوسیما

یدئویی  یافت سیگنال DVB-T از باند UHF، سیگنال دیجیتال و این دستگاه با در
ی پورت ASI تحویل می دهد. همچنین امکان ارائه سیگنال خروجی  متناظر را رو

کنار این، دستگاه می تواند به رابط نرم افزاری  ی چهار پورت ASI وجود دارد و در  رو
یافتی  Web-Based به همراه web-server و SNMP مجهز باشد. سیگنال UHF در

از طریق یک خروجی Loop نیز در دسترس است. دستگاه DBX- 8218 شرکت 
پردیس، راهکاری برای پشتیبانی از شبکه پخش تلویزیون دیجیتال است. 

ــایر  ــتگاه در س ــن دس ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــت آن ه یاف ــتان و در ــز اس ک ــال از مرا ــون دیجیت ــیگنال تلویزی ــی س ــال زمین ارس
ــد. کن ــی  ــم م ــیگنال ASI را فراه ــا س ــی ب ــای محل ــتنده ه ــن ورودی فرس ــکان تأمی ــا، ام ــتگاه ه ایس

یافــت ســیگنال  گیرنــده حرفــه ای مــورد نیــاز ســازمان صــدا و ســیما جهــت در هــدف از انجــام طــرح، ســاخت و تولیــد 
تلویزیــون دیجیتــال بــا آنتــن بلنــد و بهــره بــاال از مرکــز اســتان، بــرای تأمیــن ورودی فرســتنده های محلــی، بعنــوان 

جایگزیــن ســیگنال رســانی ماهــواره ای می باشــد.

صرفه جویی ارزی
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گیرنده حرفه ای کسب دانش فنی ساخت   •
گیرنده حرفه ای • صرفه جویی ارزی در تولید 

کاهش اثرات تحریم در تأمین تجهیزات مورد نیاز صدا و سیما   
• ایجاد امکان ارائه خدمات پشتیبانی بهتر

6 ماه

فناوری پردازش نوین پردیس

 تهران/تهران

عمــده فعالیــت شــرکت پردیــس در زمینــه سیســتم های رادیویــی و مخابراتــی دیجیتــال، سیســتم های بــکار رفتــه در 
گیــری بــرای دســتگاهها و سیســتم هــای برودکســت، اینترفیــس هــای  زمینــه برودکســت، تجهیــزات تســت و انــدازه 
کننــده( و بردهــای حرفــه ای می باشــد. ایــن شــرکت در 2 حــوزه تحقیــق و توســعه و تولیــد بــا  یــع  دیجیتــال )مبــدل و توز

2 زیرمجموعــه بردهــای پردازشــی و سیســتم های مخابراتــی فعالیــت می نماینــد.
ــر تراشــه هــای  حوزه هــای فعالیــت واحــد بردهــای پردازشــی، طراحــی و ســاخت ســخت افزارهــای پردازشــی مبتنــی ب
کســت ایــن شــرکت شــامل تجهیــزات  FPGA می باشــد. همچنیــن محصــوالت واحــد تجهیــزات مخابراتــی و بــرود 
کروویــو، تجهیــزات تأمیــن و تولیــد ســیگنال، تجهیــزات رابــط اســتاندارد، تجهیــزات  ســیگنال رســانی رادیویــی ما

ســیگنال رســانی زمینــی اســت.
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ساخت دستگاه احضار پرستار هوشمند

موضــوع طــرح تولیــد و ســاخت دســتگاه احضــار پرســتار هوشــمند بــا قابلیــت ضبــط 
مکالمــات و امــکان پیگیــری توســط سیســتم HIS بیمارســتان می باشــد. ایــن سیســتم 
ارتبــاط  بــه بیمــار نیازمنــد توســط  کمــک  کار می کنــد. در واقــع   IP تحــت پروتــکل 

کلیــه اصــول ایمنــی، موضــوع اجــرای طــرح می باشــد. ــا رعایــت  ــا پرســتار ب صوتــی ب

ــم  ک ــان  ــت و درم ــعه بهداش ــد، توس ــر می باش ــرح و موث ــع مط ــی جوام ــعه یافتگ ــاء و توس ــه در ارتق ک ــی  ــی از المان های یک
ــگان مــی باشــد. ایــران در حــال حاضــر در حــوزه ســامت پیشــرفت هــای چشــمگیری داشــته اســت و  ــا رای هزینــه و ی

ــژه ای برخــوردار می باشــد.  ــه تولیــد و توســعه تجهیــزات پزشــکی و حــوزه ســامت از اهمیــت وی کمــک ب
    شــرکت بــر اســاس اســتانداردهای مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، محصــول مــورد نظــر را طراحــی و ســاخته اســت. پنــل 
کلیــد هشــدار و بازنشــانی، وظیفــه برقــراری تمــاس صوتــی بیــن بیمــار و ایســتگاه پرســتاری را  کنســول عــاوه بــر  داخــل 
ــی  ــط الکترونیک ــرد واس ــک ب ــی و ی ــگر لمس ــه نمایش ــک صفح ــک on  board computer، ی ــل از ی ــن پن ــده دارد. ای برعه
محصــول شــرکت طبفــا ســاخته شــده اســت. شــرکت در حــال رایزنــی بــا یــک شــرکت آلمانــی و دانشــگاه ناینــروده هلنــد 

پــا جهــت ارتقــاء و توســعه محصــول و صــادرات می باشــد.  جهــت اخــذ CE و ورود بــه بــازار ارو

کسب و کار الکترونیك
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• ایجاد ارزش افزوده توسط تولید بومی
• ایجاد امکان ارائه خدمات بهتر و پشتیبانی محصول

• ساخت و طراحی بر اساس نیاز مشتری)سفارشی سازی(
کیفی داخلی و بین المللی • اخذ تأییدیه های فنی و 

6 ماه

فناوری پزشکی طبفا

تهران/تهران

کامپیوتــر  شــرکت فنــاوری پزشــکی طبفــا، در ســال 1389 بــا هــدف ارائــه خدمــات در زمینــه تجهیــزات ســخت افزاری 
ــه  گردیــد. در ســال 1395 فعالیت هــای ایــن مجموعــه ب کابلــی و ... تأســیس  کامپیوتــری  و ارتقــای ســخت افزارهــای 
منظــور تولیــد دســتگاه احضــار پرســتار هوشــمند آغــاز گردیــد و شــرکت توانســت بــه تولیــد و دســتیابی بــه بــازار محصــول 

مــورد نظــر نایــل آیــد.
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کم تولید فرستنده های دیجیتالی توان 

فرستنده های مورد حمایت در این طرح، نوعی از فرستنده های پخش همگانی 
تلویزیونی جهت پخش دیجیتال تصویر )DVB-T/T2 (  با توان های 10، 50 و 100 
وات می باشد. تکنولوژی DVBT نسبت به سایر تکنولوژی های دیجیتالی مانند 

که در حوزه   )DVBS(و الیه  فضایی )کابلی )فیبری  ،)3G و WiMax( ارسال زمینی
 انتشار تلویزیونی ممکن است مورد استفاده بگیرند دارای برتری نسبی می باشد.

 به طور مثال در حوزهی انتشار رسانه ای، تکنولوژی هایی چون WiMax و
کیفیــت صــدا و تصویــر بســیار پاییــن تــری برخــوردار هســتند   3G قیمــت بســیار باالیــی بــرای راه انــدازی داشــته ولــی از 
کابلــی )فیبــری( مشــکل  کننــده دربــر خواهنــد داشــت. در حــوزه  و در عیــن حــال هزینــه جــاری ســنگینی بــرای مصــرف 
یــاد اســت.  گردیــده امــا زمــان و هزینــه الزم بــرای آماده ســازی اســتفاده از ایــن تکنولــوژی فوق العــاده ز کیفیــت رفــع  افــت 

کیفیــت مناســبی دارنــد. کــه در الیــه فضایــی فعــال هســتند )ماهــواره هــا( هــم ارزان هســتند، هــم   DVBS در حــوزه

ــا تأییدیــه  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد فرســتنده های دیجیتالــی تــوان پاییــن بــرای فــروش بــه ســازمان صداســیما و ب
کــه  می باشــد  تلویزیونــی  همگانــی  پخــش  فرســتنده های  از  نوعــی  فرســتنده ها،  ایــن  می باشــد.  ســازمان  از  فنــی 

صداوســیما درحــال جایگزینــی بــا فرســتنده های آنالــوگ قدیمــی جهــت پخــش دیجیتــال می باشــد.  
کــه در یــک دهــه  گــردد.  ــه فرســتنده های دیجیتالــی، بیــش از 30.000 سیســتم پیش بینــی مــی  نیــاز بالفعــل ســازمان ب
ــل  80 % از ایــن فرســتنده ها را  ــود. حداق ــر 100.000 سیســتم مــورد نیــاز صداوســیما خواهــد ب ــغ ب ــل افزایــش بال آینــده قاب

فرســتنده های تــوان پاییــن  )کمتــر از 100 وات(  تشــکیل می دهنــد.

صرفه جویی ارزی
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• دانش فنی بومی
• جلوگیری از واردات محصول

یس  کیفیتــی بســیار باالتــر، مالتی پلکــس زمانــی چنــد ســرو • اســتفاده بهینــه از پهنــای بانــد، امــکان ارائــه تصاویــر بــا 
بــا یکدیگــر

یس های تعاملی، امکان رمزگذاری داده و دسترسی مشروط • امکان ارائه سرو
 IT  امکان ضبط برنامه های تلویزیونی و امکان تلفیق با سایر محصوالت حوزه •

6 ماه

فن آوری موج خاور

 تهران/تهران

ســال تاســیس شــرکت 1379 بــوده و طــی 5 ســاله اخیــر، فرســتنده های تولیــدی ایــن شــرکت بــا فــروش بــه ســازمان 
کنــون نیــز شــرکت در حــال فــروش  کامــل رســیده اســت. هــم ا ــرداری  ــه بهره ب کشــور، نصــب و ب صداوســیما در سراســر 

مــداوم ایــن نــوع فرســتنده ها بــه ســازمان صداوســیما می باشــد.
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تولید ست های مکاترونیک

محصوالت موضوع طرح در راستای توسعه و ارتقاء سطع علمی دانش آموزش، دانشجویان و 
کشور در حوزه مکاترونیک و رباتیک می باشد.  موسسات آموزش عالی و دانشگاه های 

محصوالت این شرکت به 5 دسته ذیل تقسیم می شوند:
که یک سیستم تولید قابل  1- تولید FMS ) سیستم های پیشرفته تولید انعطاف پذیر( 

که توانایی تولید انواع محصوالت را به صورت اتوماتیک دارد.  برنامه ریزی می باشد 
کاما از محیط  که انرژی خود را  که یک روبات خورشیدی می باشد   VFD SOLAR 2- تولید
کرد و همچنین با باتری قوی خود QV-SR می تواند انرژی خود را با روبات های  تأمین خواهد 

کند با استفاده از  VFD SOLAR راه اندازی  گذاشته و به عنوان یک روبات مادر برای روبات های دیگر نقش ایفا  ک  دیگر به اشترا
پمپ های آب با استفاده از پنل های خورشیدی انجام می گردد.

کامل  که یک پروسه  که طبق استاندارد جهانی مسابقات مکاترونیک )World Skills( ساخته شده است   FMS 3-تولید میکرو
کارخانه را شبیه سازی می کند . از یک خط تولید 

گونی نظیر جوش  گونا کارهای  ی آنها برای  کار نصب شده بر رو که با توجه به نوع ابزار  4- تولید ربات چهار درجه آزادی پاالتایزر 
گاز، جابجایی مواد، ماشین کاری و... مورد استفاده قرار می گیرند.  نقطه ای، جوشکاری با 

که دنیای  5- تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی HMI,PLC,VFD ؛سیستم HMI رابط بین انسان و ماشین آالت هستند 
اتوماسیون را به اپراتورهای شخصی مرتبط می کنند. 

ــدف راه  ــا ه ــرکت ب ــن ش ــران ،ای ــی در ای ــابه خارج ــی مش ــزات آموزش ــاالی تجهی ــت ب ــه قیم ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
کــز و موسســات آموزشــی در ایــران باعــث  انــدازی خــط تولیــد تجهیــزات و ســت های آموزشــی متناســب بــا نیــاز مرا
کاهــش واردات محصــوالت و تجهیــزات مشــابه در ایــن زمینــه شــده اســت بــه عنــوان مثــال محصــوالت مشــابه شــرکت 
کمتــر از 70% ، قــادر  یمنــس و فســتو المــان  45000 دالر قیمــت دارد و از نظــر قیمــت، تجهیــزات تولیــد شــده بــا قیمــت  ز
بــه رقابــت بــا شــرکت های خارجــی اســت ایــن امــر و بهبــود شــاخص های فنــی ســت های تولیــد شــده جهــت آمــوزش 

کــز و موسســات آموزشــی از اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت. کلیــه مقاطــع از مــدارس تــا دانشــگاه ها و مرا

* صرفه جویی ارزی

*  تحقیق و توسعه

*  دانش فنی بومی
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گیری و انتقال مفاهیم آموزشی در حوزه اتوماسیون و ابزار دقیق کیفی فرا • افزایش سطح 
کسب دانش فنی • ایجاد فناوری بومی و 

• توسعه صادرات و همکاری های بین المللی
کاهش هزینه های تولید از طریق شبیه سازی های آزمایشگاهی  •

ابــزار دقیــق، اتوماســیون  بــا  کــز صنعتــی،  آموزشــی و دانشــگاهی در ارتبــاط  • تکمیــل و تجهیــز آزمایشــگاه های مرا
مکاترونیــک و  صنعتــی 

6 ماه

شرکت مهندسی قشم ولتاژ

تهران/تهران

شــرکت بــا بیــش از 18 ســال ســابقه فعالیــت در حــال حاضــر در زمینه هــای آمــوزش سیســتم هــای اتوماســیون صنعتــی، 
کنتــرل  کنتــرل صنعتــی، تولیــد تابلوهــای بــرق  ابــزار دقیــق، مکاترونیــک، و رباتیــک، طراحــی و ســاخت آزمایشــگاه 
یمنــس آلمــان از ســال 1380  و شــرکت kinco چیــن، از ســال  کنتــرل  )PLC(و نمایندگــی فــروش شــرکت ز صنعتــی و 
گاز، پتروشــیمی،  1388 می باشــد. در حــال حاضــر ایــن شــرکت خدمــات خــود را بــه صنایــع مختلــف از قبیــل نفــت، 

کــز فنــی حرفــه ای ارائــه می نمایــد. صنایــع فلــزی، خــودرو ســازی، قطعه ســازی، دانشــگاه ها و مرا
کنتــرل و ابــزار دقیــق، انجمــن  کــز تحقیــق و توســعه، انجمــن مهندســان  همچنیــن شــرکت قشــم ولتــاژ عضــو انجمــن مرا

ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران، انجمــن صنفــی شــرکت های اتوماســیون صنعتــی و ... می باشــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت 
سبد پروژه ها

امــکان  کــه  وب  بــر  مبتنــی  اســت  سیســتمی  پروژه هــا  ســبد  مدیریــت  سیســتم 
بــرای ســازمان فراهــم می نمایــد. راهــکار  برنامه ریــزی و مدیریــت ســبد پــروژه هــا را 
مدیریــت  بــرای  را  یکپارچــه  و  جامــع  راهــکار  یــک  ســازمانی  پروژه هــای  مدیریــت 
داده   پایــگاه  اســتفاده،  ســهولت  کــه  می کنــد  ارائــه  ســازمان  برنامه هــای  و  پروژه هــا 
گزارش گیــری و تحلیــل قدرتمنــدی را بــا همدیگــر ترکیــب نمــوده و  متمرکــز و امکانــات 

می دهــد. قــرار  ســازمان  اختیــار  در 

کنتــرل دقیــق طرح هــا از اهــم فعالیتهــا محســوب  بــا توجــه بــه پــروژه محــور بــودن فعالیتهــای ســازمان ها، برنامه ریــزی و 
افزایــش دقــت و صحــت  نرم افزارهــا، ســبب  و  بهبــود مســتمر، تکنولوژی هــا  ایــن راســتا و در جهــت  می گــردد. در 

ــد. ــده ان گردی اطاعــات 
کــه نــرم افــزار مدیریــت پــروژه  هــدف از انجــام طــرح، طراحــی و پیاده ســازی نــرم افــزار مدیریــت ســبد پــروژه هــا اســت، 
کنتــرل امــور مربــوط بــه پروژه هــا را دارد. در مرحلــه اولیــه بــه جمــع آوری اطاعــات و انتقــال داده هــا  وظیفــه مدیریــت و 

ــروژه و زمانبنــدی آن هــا می پــردازد.  ــه برنامه ریــزی فعالیت هــای پ پرداختــه می شــود، مرحلــه بعــدی ب

کسب و کار الکترونیك



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر
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کارفرمایی و مشاور( • ایجاد نظارت بر عملکرد و اجرای پروژه ها ) خاص شرکت های 
کردن سبد پروژه های سازمان • مدیریت و بهینه 

• مدیریت فاز ها و فعالیت های پروژه ها، فرآورده های پروژه ها، مدیریت اسناد پروژه ها
• مدیریت و مستندسازی مسائل و دانش به دست آمده در خال اجرای پروژه ها

ینگ پروژه ها • مدیریت ارتباطات میان ارکان پروژه از قبیل مانیتور
• خودکارسازی ارتباطات میان ارکان پروژه ها

6 ماه

کارنیک سیستم شرق

تهران/تهران

کارنیــک سیســتم در ســال 1382 بــا هــدف ارائــه خدمــات مختلــف در حــوزه فنــاوری اطاعــات و تولیــد  شــرکت 
اجــرای  و  طراحــی  مشــاوره،  نمــود.  فعالیــت  بــه  شــروع  تهــران  شــهر  در  کاربــران  نیــاز  مــورد  نرم افــزاری  بســته های 
کشــور بــا تکیــه بــر دانــش ایــن شــرکت در حــوزه  کــم بــر  سیســتم های جامــع اطاعاتــی بــا شــناخت فرهنــگ و تفکــر حا
فنــاوری اطاعــات ، از دیگــر زمینــه هــای فعالیــت شــرکت مــی باشــد. ایــن شــرکت در زمینــه طراحــی و پیــاده ســازی 

ینــگ پــروژه هــا فعالیــت دارد. انــواع سیســتم هــای مدیریــت و مانیتور



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر
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سامانه دانشکده مجازی آموزشهای مهندسی 
برق و مکاترونیک

پیش بینــی  آموزشــی  جدیــد  ســرفصل های  عنــوان  حداقــل  افزایــش  طــرح،  ایــن  در 
شــده اســت. فــرادرس در حــال حاضــر بــا ارائــه بیــش از عنــوان آمــوزش تصویــری در 
در  آنایــن  آمــوزش  پروژه هــای  یافته تریــن  ســازمان  از  یکــی  مختلــف،  زمینه هــای 
کشــور و برخــی  ــر از داخــل  کنــون بیــش از 65.000 نف ــران را در دســت انجــام دارد. تا ای

کرده انــد. اســتفاده  فــرادرس  ارائــه شــده در  آموزش هــای  از  کشــورهای همســایه 

بــه دلیــل تمرکــز فــرادرس بــر آموزش هــای عملــی و مهارتــی، بــه صــورت غیــر مســتقیم مهارت هــای اشــتغال و خــود 
اشــتغالی در میــان مخاطبــان تقویــت می شــود. از جملــه مزایــای ایــن سیســتم آموزشــی ایجــاد دسترســی آســان، آزاد و 
کاس هــای آموزشــی مجرب تریــن اســاتید دانشــگاه های معتبــر داخلــی،  کــم هزینــه بــه دانشــجویان اســت. اســتفاده از 
یدیویــی دوره آموزشــی، عــدم داشــتن دغدغــه یادداشــت بــرداری بــرای دانشــجویان  کیفیــت بــه دلیــل پخــش و افزایــش 
کیفیــت و... می باشــد. و مــدرس، آمــوزش مــدرس بــدون اختــال و بــه صــورت طرح ریــزی شــده از قبــل، باعــث افزایــش 

* تحقیق و توسعه 

*  اشتغالزایی
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محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 
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کار موجود در صنعت ی آموزش دیده و ارتقاء سطح علمی نیروهای  • تامین نیرو
• توسعه زیرساخت های دیجیتال و نیل به هدف های پیش بینی شده در شهر الکترونیک

کیفیت آموزش کاهش هزینه ها با وجود افزایش   •
ی متخصص • افزایش اشتغال نیرو

 6 ماه

کان دانش سهند

تهران/تهران

و  هــوش مصنوعــی  بــا  مرتبــط  آموزش هــای  ارایــه  بــا   7 فــرادرس، در ســال 38  پــروژه  راه انــدازی  گام هــای نخســت 
کان دانــش ســهند در  برنامه نویســی برداشــته شــد. فــرادرس، در حــال حاضــر بــه عنــوان بخــش دانشــگاهی مجموعــه 
کــرده و هــدف خــود را، ایجــاد دسترســی آســان،  کاربــردی فنــی و مهندســی فعالیــت  زمینه هــای مرتبــط بــا آموزش هــای 

ــرار داده اســت. کادمیــک و تخصصــی ق ــه دانــش آ ــی ب همیشــگی و همگان



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر
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سیستم انتقال صنعتی بی سیم اطالعات آنالوگ و 
دیجیتال  

ینگ در بسیاری از صنایع از جمله  کنترلی و مانیتور در حال حاضر سیگنال های 
که گرانقیمت و تجهیزات مربوطه انجام می پذیرد  کابل های  صنایع سیمان از طریق 
کابل های مذکور در مدت زمان   با توجه به محیط های مخرب در این قبیل صنایع، 

کابل ها، هزینه های سنگینی  کوتاهی دچار نقص فنی شده و تعمیر یا تعویض این 
کامپیوتری برگ سیستمی  به صنایع مربوطه تحمیل می نماید. بر این اساس شرکت 

که با استفاده از آن، انتقال اطاعات آنالوگ و دیجیتال  را طراحی و پیاده سازی نموده 
یــادی  در صنایــع مختلــف از جملــه صنعــت ســیمان بــه صــورت Wireless صــورت می پذیــرد و از ایــن طریــق تــا حــد ز

کاســته می شــود. از هزینه هــا و مشــکات مربوطــه 

کاربردهــای ایــن سیســتم در انبــار  گیــرد. یکــی از  ایــن سیســتم در نقــاط مختلــف صنایــع می توانــد مــورد اســتفاده قــرار 
ــکن  ــمت های سنگ ش ــای قس ــن PLCه ــاط wireless بی ــت ارتب ــیمان جه ــای س کارخانه ه ــاط  ــالن اخت ــا س ک ی ــا خ
ــع نیــز جهــت  ــد در ســایر صنای کارخانه هــای ســیمان، ایــن سیســتم می توان ــر  و Stacker می باشــد. همچنیــن عــاوه ب
ــه  ــه ســیمان ب کارخان کنتــرل و پایــش از راه دور ســیگنالهای مختلــف اســتفاده شــود. ایــن سیســتم در ابتــدا در چنــد 
ــاز  ــورد نی ــدازی شــده اســت. هــدف از انجــام ایــن طــرح تأمیــن بخشــی از نقدینگــی م صــورت پایلــوت نصــب و راه ان

ــدازی تعــداد محــدودی از سیســتم موضــوع طــرح می باشــد.    جهــت توســعه سیســتم، ســاخت و نصــب و راه ان

* تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی
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  Dataکابل استفاده شده در ارتباط با انتقال کاهش هزینه های تعویض   •
• امکان عیب یابی سریع و آسان سیستم به دلیل ماهیت دیجیتال و نحوه طراحی آن 

کن و ذغال های ارتباط دیتا  کابل جمع  کاهش هزینه تعمیرات به دلیل حذف موتورهای   •
کردن ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ به سیستم ، فقط با تغییرات نرم افزاری  • امکان اضافه 

کابلی فعلی یاد ناشی از مشکات سیستم  کاهش توقف های ز  •
کارخانه های سیمان • قابلیت نصب در همه 

• امکان صادرات فناوری و ارز آوری

6 ماه

کامپیوتری برگ

تهران/تهران

شــرکت بــرگ در ســال 1371 بــا هــدف مشــاوره، طراحــی، بهبــود و ارایــه ســامانه هــای فناورانــه صنعتــی و انتقــال دانــش 
 )Condition Monitoring( و تــوان مهندســی در زمینــه اتوماســیون صنعتــی، ابــزار دقیــق و ســامانه هــای پایــش وضعیــت
گذشــته و بــه ضــرورت پــروژه هــای اجــرا شــده اقــدام بــه  گردیــد. در طــول ســال های  تجهیــزات دّوار صنعتــی تأســیس 
تحقیــق، شناســایی و طراحــی راهکارهــای مفیــد مهندســی نمــوده و بــا طراحــی و پیاده ســازی طرح هــای توســعه فنــی 

و مدیریتــی، تــوان فنــی خــود را افزایــش داده اســت.



ح : نام طر
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توسعه محصوالت نرم افزاری

گام الکترونیک در سه بخش، شامل  طرح  توسعه خدمات و سیستم های نرم افزاری شرکت 
گردش الکترونیکی مکاتبات، نسخه 1 الماس همراه، سامانه مدیریت اسناد نسخه 8 نرم افزار 

 شعب )ساماش( می باشد. شرح مختصر هر سامانه به صورت زیر است:
گردش الکترونیکی مکاتبات: در نسخه شماره 8 این سامانه، بهبود ها و قابلیت های  نسخه 8 

کار محرمانه، توسعه ساختار سازمانی، تعریف اشخاص  گردش  ویژه ای همچون ایجاد ارجاع و 
کاربران بر اساس مدیریت محلی، تسهیل مشاهده نامه صادره، امکان مبادله  و مدیریت 

نامه هایECE از طریق بستر سپاد )سامانه پیگیری اسناد دولت(، امکان اخذ تعهدنامه امنیتی 
هنگام ورود به سیستم و ... به سامانه قبلی اضافه خواهد شد.

که قابل نصب بر  گام، برنامه »الماس همراه«  نسخه 1 الماس همراه: در این بخش، به همراه نگارش 8 اتوماسیون اداری الماس 
کنسول  ید است نیز توسعه خواهد یافت. همچنین امکانات و قابلیت هایی همچون تنظیمات موبایل به  گوشی های اندرو ی  رو

نصب اتوماسیون اداری اضافه خواهد شد و به تناسب، برنامه با میزان وضوح تصویر مانیتورگوشی تنظیم خواهد شد.
سامانه مدیریت اسناد شعب-ساماش: در حال حاضر بانک ها با مشکل حجم باالی اسناد فیزیکی در سطح شعب خود 

کرده است. طبق بخشنامه بانک مرکزی،  مواجه شده اند و نگهداری و جستجو این اسناد مشکات جدی برای بانک ها ایجاد 
بانک ها می توانند درصورت اسکن اسناد، پس از طول عمری مشخص، اسناد مربوطه را امحا نمایند. سامانه مدیریت اسناد 

شعب، با درنظرگرفتن ساختار سیستم بانکی جهت نگهداری و مدیریت اسناد، طراحی و ایجاد خواهد شد.

طــرح  در  شــرکت  موجــود  نرم افــزاری  محصــوالت  توســعه  و  نرم افــزاری  جدیــد  محصــوالت  پیاده ســازی  و  تولیــد 
گــردد. از دیگــر اهــداف ایــن  پیش بینــی شــده اســت. ایــن موضــوع می توانــد باعــث رشــد و افزایــش بــازار فــروش شــرکت 

طــرح حفــظ و توســعه اشــتغال افــراد متخصــص در حــوزه صنعــت نرم افــزار می باشــد.
ــهولت در آرشــیو  ــی فیزیکــی، س کاهــش فضــا بایگان کاغــذ،  ــزار اتوماســیون اداری، حــذف  ــن از اهــداف نرم اف همچنی
اســناد و حــذف اســتفاده از وســایلی همچــون زونکــن و پوشــه شــده و نگهــداری بهینــه اطاعــات در انــواع اتوماســیون 
انجــام می شــود،  الکترونیکــی  بــه شــکل  گــردش مکاتبــات  قابــل دســترس اســت. همچنیــن در ســطح ســازمان، 
پاســخگویی بــه مراجعــان بــا ســرعت و بــه موقــع در انــواع اتوماســیون امــکان پذیــر می باشــد و باعــث بهبــود ارتباطــات 

درون ســازمانی می گــردد.

کار الکترونیك * کسب و 

کارآفرینی، حفظ و   *

     ایجاد اشتغال
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کار کارها بر پایه اتوماسیون اداری در هر زمان و حتی خارج از محل  • ایجاد امکان انجام 
ی انسانی متخصص • حفظ و توسعه اشتغال نیرو

• توسعه بازار در حوزه های جدید
گزارش های متنوع مدیریتی ) داشبورد مدیریتی ( • پایش فعالیت های سازمان و تولید 

6 ماه

گام الکترونیك

تهران/تهران

گردیــد.  تأســیس  فنــاوری اطاعــات  زمینــه  بــا هــدف خدمت رســانی در  گام الکترونیــک در ســال 1367  شــرکت 
کشــور را در ســابقه خــود ثبــت نمــوده  گام الکترونیــک  طــی 29 ســال ،  اجــرای بزرگتریــن پروژه هــای نرم افــزاری  شــرکت 
کشــور شــده اســت.  و موفــق بــه اخــذ رتبــه یــک در تولیــد نرم افزارهــای بــه ســفارش مشــتری از شــورای عالــی انفورماتیــک 
کارت هوشــمند ملــی متعلــق بــه ســازمان ثبــت احــوال بــا تــوان ثبــت و  اجــرای پــروژه ســامانه خدمــات شــهروندی 
ــه  ــوم ب ــور موس کش ــی  ــی مهندس ــل فن ــدی عوام ــع رتبه بن ــامانه جام ــور، س کش ــت  کل جمعی ــی  ــات هویت ــی اطاع یاب باز
کشــور، ســامانه مدیریــت اســناد دفاتــر پیشــخوان همــراه اول، نمونه هایــی  ســاجات متعلــق بــه ســازمان برنامــه و بودجــه 

از تولیــدات و خدمــات ایــن شــرکت می باشــد.
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کارآفرینان تولید سامانه نرم افزاری 

کارآفرینان یک وب سایت آزاد برای سازمانهای دولتی و خصوصی،  سامانه نرم افزاری 
که تخصصی  مهندسان نرم افزار و شبکه، دانشجویان، مدرسین و هر فردی است 

کاملی از امکانات تعریف  برای ارائه دارد. این وب سایت با داشتن مجموعه 
پروژه های دولتی و خصوصی، نظارت بر پروژه، برگزاری مناقصه مجازی، شورای

 حل اختاف و غیره توانایی ایجاد اشتغال و تأمین نیرو برای طیف وسیعی از 
کردن نیاز  کارفرمایان و پیمانکاران را دارد. این سامانه در عین توانایی برطرف 

کیفیــت مناســبی برخــوردار می باشــد، مدیریــت آن آســان می باشــد و می توانــد  کارفرمایــان و پیمانــکاران، از ســرعت و 
کمتریــن زمــان ممکــن در  کــرده و ابزارهــای مــورد نیــاز آنــان را در  کاربــران ارتبــاط برقــرار  در عیــن ســادگی، بــه ســرعت بــا 
کــه مشــاغل خانگــی  کارآفرینــان، افــرادی  کارکــرد اصلــی ایــن سیســتم ارتبــاط بیــن آزادکاران،  اختیــار آنــان قــرار دهــد. 
کــه نیازمنــد خدمــات آنهــا هســتند می باشــد. از مــوارد مشــابه خارجــی و موفــق ایــن ســامانه می تــوان بــه  دارنــد بــا افــرادی 
کار و  وب گاه  www.Freelancer.com  اشــاره نمــود. در ایــن ســامانه، یــک نفــر بــدون اینکــه بــه یــک ســازمان یــا کســب و 
شــرکت مشــخص متعهــد شــود، فعالیــت حرفــه ای و تخصصــی خــود را بــرای مجموعه هــای مختلــف انجــام می دهــد 

کارفرمــای خــود را تغییــر می دهــد. و بســته بــه نیــاز و پروژه هــای در دســترس، 

یافــت پروژه هــا بــه صــورت غیرحضــوری و بــدون وابســتگی  کار از راه دور و ارســال و در فناوری هــای ارتباطــی ، فرصــت 
کارفرمــا اجــازه می دهــد، بیــن هــزاران آزادکار، بــا مهــارت هــا  بــه مــکان را فراهــم می نمایــد. از ســوی دیگــر، ایــن ســامانه بــه 

ک هــا و بودجــه ی خــود انتخــاب نمایــد. گزینــه را بــا توجــه بــه مــا و دســتمزدهای مختلــف، بهتریــن 
هــدف از اجــرای ایــن پــروژه ایجــاد امــکان فعالیــت افــراد متخصــص و ارائــه دهنــده خدمــات خــارج از چارچــوب هــای 
تی، بــدون نیــاز بــه صــرف  کار بیــن المللــی، فــارغ از الزمــات اداری و تشــکیا جغرافیایــی بــا دسترســی بــه بــازار ســفارش 

گــذاری ثابــت و همچنیــن صرفــه جویــی در زمــان و انــرژی اســت.  ســرمایه 

*  کسب و کار الکترونیك

*   اشتغالزایی

* دانش فنی بومی
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• ایجاد و توسعه میزان اشتغال
• ایجاد درآمد برای متخصصین و مهندسین به صورت مستقیم

که به آنها نیاز دارند • ایجاد مشاغل خانگی و معرفی محصوالت و خدمات مشاغل خانگی به افرادی 
کار • ایجاد زمینه الزم برای معرفی توانمندی ها و محصوالت و خدمات افراد آزاد 

کار هستند که به صورت آزادکار مشغول  • جمع آوری پایگاه داده ای از افرادی 

6 ماه

گرین وب سامانه نوین 

مشهد/مشهد

کارهــای ســنتی بــه دنیــای  کســب و  کار و ورود  کســب و  ایــن شــرکت در زمینــه ارائــه راهکارهــای هوشمندســازی 
میزبانــی وب، دیجیتــال  تحــت وب،  کاربــردی  برنامه هــای  زمینه هــای  و  در موضوعــات  و  کــرده  تمرکــز  دیجیتــال 
نمــاد  آنایــن،  )فروشــگاه  الکترونیــک  تجــارت   ،)... و  اجتماعــی  شــبکه های  وب،  )بهینه ســازی  مارکتینــگ 

می باشــد. فعالیــت  بــه  مشــغول  کار  و  کســب  هوشمندســازی   ،)... و  الکترونیــک 
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تولید دانش فنی و ساخت درایور نرم ولتاژ میانی

کنترل دور متغیر ولتاژ میانی در تمامی صنایع بزرگ اعم از نیروگاهی،  استفاده از درایو 
که الکتروموتورهای ولتاژ متوسط در آنها وجود دارد الزم و ضروری  گاز، و ...  سیمان، نفت و 

است. مزیت استفاده از درایو از دو نقطه نظر اساسی مکانیکی و الکتریکی اهمیت دارد. 
که در طول دوره راه اندازی و بهره برداری متوجه اجزای  از نظر مکانیکی ضرباتی 

کاربرد درایو می تواند الکتروموتور، پمپ و دمنده ها )فن ها( می شود قابل توجه است. 
کاهش  ک و خرابی های زودرس تجهیزات مکانیکی را   تا میزان بسیار چشمگیری استها
یجی فرکانس و یا عدم نیاز  دهد. به طور مثال راه اندازی نرم با فرکانس پایین و افزایش تدر

کــه ایــن بــه  کاهــش مــی دهــد.  بــه تغییــر دبــی ســیال از طریــق ادوات مکانیکــی، اســترس مکانیکــی وارد شــده بــه تجهیــزات را 
کاهــش مــی دهــد. از جملــه مهمتریــن مزایــای الکتریکــی نیــز مــی  نوبــه حجــم تعمیــرات و ســاعات خــروج از مــدار فراینــد تولیــد را 

کاهــش مصــرف انــرژی در فراینــد تولیــد اشــاره نمــود.  تــوان بــه 
کاربردهــای  کنتــرل دور متغیــر ولتــاژ میانــی ARMV440 قابلیــت اســتفاده در محــدوده وســیعی از الکتروموتورهــا بــا  درایــو 
کنتــرل دور  ــرداری ســریع در درایــو  ــاال، نصــب آســان، بهــره ب گرفتــن قابلیــت اطمینــان ب ــا در نظــر  مختلــف را دارد. همچنیــن ب
 ARMV440 کاهــش داد. الزم بــه ذکــر اســت درایــو متغیــر ولتــاژ میانــی ARMV440  می تــوان، هزینــه هــای جانبــی صنعــت را نیــز 

کمتــر از 5% و در حــد اســتاندارد مــی باشــد. عملکــرد مطلوبــی داشــته و ســطح اعوجــاج هارمونیکــی تولیــد شــده 

کــه پــس از طراحــی شــرکت  ــرم ولتــاژ میانــی مــی باشــد  هــدف از اجــرای طــرح، تولیــد دانــش فنــی و ســاخت درایــور ن
توانســته اســت اولیــن دســتگاه تولیــد شــده را بــه یکــی از شــرکت های فعــال در حــوزه نفــت بفروشــد. از اهــداف تولیــد 
گاز و ... بــه تهیــه درایــو  ایــن دســتگاه می تــوان بــه مرتفــع نمــودن نیــاز صنایــع بــزرگ اعــم از نیروگاهــی، ســیمان، نفــت و 
کاهــش ضربــات  کنتــرل دور متغیــر ولتــاژ میانــی،  ولتــاژ متوســط خارجــی، دســت یابــی بــه تکنولــوژی ســاخت درایــو 
الکتریکــی و مکانیکــی وارده بــر تجهیــزات دوار، بهبــود وضعیــت بهــره بــرداری، افزایــش عمــر الکتروموتــور، و ... اشــاره 

نمــود.

* مستقر در پارك های علم

 و فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی
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• بومی سازی دانش فنی
کاهش مصرف انرژی   •

• صرفه جویی ارزی)کاهش خروج ارز(

9 ماه

یاتش صبا لیان آر

تهران/تهران

ســال تاســیس شــرکت 1389 بــوده و طراحــی، ســاخت تجهیــزات ابــزار دقیــق و انــواع تابلــو هــای بــرق از فعالیــت هــای 
کامــا تخصصــی و حرفــه ای در زمینــه هــای  یاتــش بــر ارائــه راهکارهــای  مجــری طــرح مــی باشــد. تمرکــز شــرکت آر

ــت. ــرژی اس ــت ان ــرات( و مدیری ــداری و تعمی ــت )نگه ــت ن ــی، مدیری ــیون صنعت اتوماس
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بهینه سازی نرم افزار مدیریت استراتژیك 

بقــا نیازمنــد داشــتن اســتراتژی هــای مناســب  بــرای موفقیــت و  تمــام ســازمان هــا 
مدیریــت  فرآینــد  هســتند.  ملمــوس  نتایــج  بــه  آن  تبدیــل  بــرای  آن،  مدیریــت  و 
یابــی آمادگــی اســتراتژیک،برنامه ریــزی اســتراتژیك،اجرای  ــه مراحــل ارز اســتراتژیك ب
یابــی عملکــرد اســتراتژیک تقســیم می شــود. ایــن شــرکت اقــدام  برنامــه اســتراتژیك، ارز
کــرده اســت، تــا نتایــج عملکــرد  بــه طراحــی و پیاده ســازی نرم افــزاری در ایــن حــوزه 
ســازمان، برنامــه و زیــر برنامه هــای هــر ســازمان را تجزیــه تحلیــل نمایــد. درایــن سیســتم 
کاری وجــود داشــته باشــد. همینطــور  قــرار اســت امــکان تعریــف انــواع فرآیند هــای 

گــردد. گزارشــات تحلیلــی میســر  اســتخراج 

شــرکت مدیریــت روشــمند در بخــش مشــاوره اســتراتژی نرم افــزار پوینتــر را طراحــی و پیــاده ســازی نمــوده اســت. هــدف 
از پیــاده ســازی ایــن نــرم افــزار کمــک بــه ســازمانها جهــت تدویــن برنامــه، تعییــن رســالت و اهــداف کان، تنظیــم و اجــرا 

گــردد. یابــی اســتراتژی مــی باشــد، تــا از داخــل همــان ســازمان فرآیندهــای ســازمانی در زمــان مناســب مدیریــت  و ارز

* کسب و کار الکترونیك

* تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• مدلسازی سازمان، شغل و پست
• برنامه ریزی  برای فرآیندهای تعاملی

یابی و پایش کنترل، ارز • نظام 
که نشاندهنده نقش افراد در نظام برنامه ریزی استراتژیک می باشد • تعیین مسئولیت ها برای افراد سازمان 

• سنجش بهره وری
• انتقال تعهدات برنامه ریزی به دوره های بعد

6ماه

مدیریت روشمند

تهران/تهران

شــرکت مدیریــت روشــمند فعالیــت خــود را در حوزه هــای مشــاوره مدیریــت، فنــاوری اطاعــات و تجــارت الکترونیــک 
کــرده اســت. ایــن شــرکت در دو حــوزه مشــاوره و نرم افــزار فعالیــت دارد. امــور مشــاوره در خصــوص مدیریــت  آغــاز 
انتقــال  همــان  کــه  پوینتــر  نرم افــزار  شــرکت،  نرم افــزاری  محصــوالت  می باشــد.  عملکــرد  مدیریــت  و  اســتراتژیک 
ــان   ــه هم ک ــو«  ــک وی ــزار »کلی ــت. نرم اف ــازمانه  اس ــه س ــد ب ــران ارش ــتراتژیک مدی ــات اس ــا وتصمیم ــه ه ــرات، اندیش تفک
کاربرهــای فنــی  کار و  کســب و  ــزار هــر  ــه دانــش می باشــد. ایــن نرم اف ــرای تبدیــل داده هــا ب کار ب کســب و  بســتر هــوش 
کــه نیــاز  کمــک می کنــد زمانــی  کننــد، و بــه آن هــا  را قــادر می ســازد تــا داده هــای خــود را بــدون هیــچ محدودیتــی جــدا 
بــه تصمیم گیــری در مــورد مســائل ســازمانی اســت، تصمیمــات موثــر و بهتــری مبتنــی بــر اطاعــات صحیــح بگیرنــد.



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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مدیریت هوشمند راهنمای پارکینگ

امروزه با توجه به افزایش روزافزون وسایل نقلیه و بالطبع، افزایش تقاضا جهت 
پارکینگ خصوصا در مجتمع های بزرگ و محدود بودن منابع از سوی دیگر، پاسخ 

موثر و بهینه به درخواست پارکینگ خود چالشی بزرگ است. سیستم پارکینگ 
هوشمند به یاری مدیران پارکینگ ها شتافته و تا قبل از رسیدن به نقطه بحرانی، 

تصمیم های بهینه را به رانندگان پیشنهاد می دهد. در این سیستم ، رانندگان با 
کمترین تاش و در حداقل زمان، به سمت فضای خالی پارک هدایت می شوند.

اجــزای ایــن سیســتم عبارتنــد از سنســور اولتراســونیک تشــخیص خــودرو، نشــانگر جهــت اعــام وضعیــت پارکینــگ، 
 Zone پارکینــگ،  محیــط  شبیه ســازی  و  اطاعــات  پــردازش  و  پایــش  جهــت  مرکــزی  کامپیوتــر  راهنمــا،  تابلــوی 
Controller جهــت برقــراری ارتبــاط بــا سنســورها، جمــع آوری اطاعــات یــک ناحیــه، صــدور فرامیــن. ایــن طــرح، تولیــد 

محــدود ایــن سیســتم می باشــد.

ــر از خودروهــای  ــان و اشــباع شــدن معاب ــرای آن ــارک ب ــاد خودروهــا در ســطوح شــهری، نبــود محــل پ ــج ازدی یکــی از نتای
کــردن جــا بــرای  پــارک شــده در حواشــی آنــان در طــول ســاعات شــبانه روز اســت. هــر راننــده در تهــران بــه منظــور پیــدا 
پــارک خــودرو بــه طــور میانگیــن 15 دقیقــه وقــت صــرف می کنــد. یکــی از راه هــای رفــع ایــن مشــکل، اســتفاده از پارکینگ 
ــوده و  ــارک مواجــه ب ــا مشــکل اســتفاده بهینــه از فضــای پ عمومــی اســت. در عیــن حــال، پارکینگ هــای عمومــی نیــز ب
ــارک را در پارکینــگ پیــدا نماینــد. همیــن موضــوع مســبب  ــا محــل پ ــادی را صــرف نمــوده ت ی بعضــا راننــدگان مــدت ز
ــی  ــک بزرگ کم ــمند  ــامانه های هوش ــود س ــود. وج ــد ب ــی خواه ــای عموم ــتفاده از پارکینگ ه ــه اس ــدی ب ــش عاقمن کاه
کیفیــت خدمات رســانی پارکینگ هــا بــه لحــاظ صرفــه جویــی در زمــان و ســوخت مصرفــی خواهــد نمــود. بــه بهبــود 

* مستقر در پارك های علم و 

فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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کردن خدمات پارکینگ یکرد سیستمی در تولید محصوالت با هدف مکانیزه  • رو
• دستیابی به باالترین سطح خدمات و پشتیبانی فنی

• طراحی و تولید با استفاده از استانداردهای صنعتی
• صرفه جویی در زمان و سوخت مصرفی رانندگان

6 ماه

کند مگافا یا

شیراز/شیراز

کنــد در ســال 1387 تأســیس و در ســال 1391 بــا ورود بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس رســمًا فعالیــت  شــرکت مگافــا یا
خــود را آغــاز نمــود. حــوزه اصلــی فعالیــت شــرکت در دو بخــش مســتقل )SBU( انــرژی و  هوشمندســازی مــی باشــد. 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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نمونه سازی و تولید سیستم مدیریت هوشمند 
ساختمان               

سیستم مدیریت ساختمان )BMS( یا سیستم اتوماسیون ساختمان )BAS( به 
که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود،  سیستمی اطاق می شود 

کاربر را کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مختلف برای 
 امکان پذیر می کند. 

طرح، انجام تحقیقات، نمونه سازی و تولید محدود سیستم هوشمند ساختمان 
می باشد. 

کنتــرل می باشــد.  یــدی، قابــل  کنتــرل بــوده و از طریــق تجهیــزات پرتابــل اندرو یمــوت  سیســتم موضــوع طــرح، مجهــز بــه ر
گــران قیمــت محســوب شــده و در ســاختمان های  از آنجایی کــه مدل هــای موجــود در بــازر عمدتــا جــزو تجهیــزات 
کار مــی رود، متقاضــی در نظــر دارد بــا طراحــی و عرضــه مــدل ارزان قیمــت و در عیــن حــال، خدمــات پــس از  لوکــس بــه 

فــروش مناســب، توجــه انبوه ســازان و ســازندگان واحد هــای مســکونی عــادی را جلــب نمایــد.

کثرکشــورهای صنعتــی و در حــال توســعه بــوده  کــه در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه ا یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی 
اســت، بحــث جلوگیــری از اتــاف انــرژی در بخــش خانگــی و ســاختمان می باشــد. نیــاز بــه ســاخت ســاختمان های 
ــرژی در  ــرف ان ــش مص ــث افزای ــد باع ــزات جدی ــتفاده از تجهی ــه اس ــش ب گرای ــی و... و  ــکونی، اداری، آموزش ــد مس جدی
یــه در بخــش  کــه مصــرف بــی رو ایــن بخــش شــده اســت. بــا نگاهــی بــه آمــار اتــاف انــرژی در ایــران بــه وضــوح می بینیــم 
کل انــرژی مصــرف در  ســاختمان و تجــاری، بیــش از ســایر بخش هــا اســت. در حــال حاضــر حــدودا 40 درصــد از 
کاهــش موثــری در اتــاف  کــه ســامانه های هوشــمند می تواننــد باعــث  کشــور در بخــش خانگــی و ســاختمان می باشــد 

انــرژی شــوند.

* مستقر در پارك های علم 

و فناوری و مراکز رشد

* تحقیقات و نمونه سازی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر
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• امکان ارائه تغییرات در محصول جهت انطباق با نیازهای مشتریان
• پتانسیل بالقوه صادرات

• رعایت ماحظات امنیتی در محصول
کاهش مصرف انرژی  •

6 ماه

کند مگافا یا

شیراز/شیراز

کنــد در ســال 1387 تأســیس و در ســال 1391 بــا ورود بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان فــارس رســمًا  شــرکت مگافــا یا
فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. حــوزه اصلــی فعالیــت شــرکت در دو بخــش مســتقل )SBU( انــرژی و  هوشــمند ســازی مــی 

کننــد. باشــد. هرچنــد برخــی از محصــوالت یــا خدمــات اهــداف مشــترکی را دنبــال مــی 



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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ساخت تجهیزات آزمایشگاهی الکترواپتیک        

ایــن طــرح تولیــد محصــوالت الکترواپتــک و خریــد برخــی تجهیــزات ضــروری اجــرای 
طــرح می باشــد. ایــن شــرکت جــزو معــدود ســازندگان داخلــی ایــن نــوع دســتگاه ها 
می باشــد و متقاضــی دانــش فنــی ایــن قطعــه را بــه صــورت بومــی ایجــاد نمــوده اســت. 
گــردان موتــوردار، مجموعــه Z- Scan و لیــزر  طــرح، ســاخت محصوالتــی چــون  صفحــه 

دیــودی قابــل تنظیــم بــوده اســت.

فعالیت هــای  دیگــر  دهنــده  توســعه  نوعــی،  بــه  و  بنیــان  دانــش  محصوالتــی  دقیــق،  اندازه گیــری  دســتگاه های 
دانــش بنیــان هســتند. بخشــی از ایــن دســتگاه ها در موضوعــات اپتیکــی و الکترونیــک نــوری هســتند. بــا تولیــد 
کشــور بــا  کثــر آزمایشــگاه هــای اپتیــک دانشــگاه های  ایــن محصــوالت توســط شــرکت مــه فنــاور، در حــال حاضــر ا

کمتــر از 40 درصــد مشــابه خارجــی تجهیــز شــده اند. بــا هزینــه ای  محصــوالت ایرانــی و 

* تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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• حضور در عرصه بین المللی و امکان صادرات محصوالت
• صرفه جویی ارزی و خودکفایی 

• ایجاد تنوع در محصوالت و امکان سفارشی سازی
• دانش فنی بومی

6 ماه

مه فناور ظریف دیدگانی

تهران/تهران

شــرکت مــه فنــاور ظریــف دیدگانــی بــا هــدف طراحــی، ســاخت و توســعه فنــاوری در زمینــه تجهیــزات و دســتگاههای 
کــز تحقیقاتــی در راســتای ارتقــای صنعــت داخلــی  آزمایشــگاهی و اندازه گیــری اپتیکــی و لیــزری بــرای دانشــگاهها، مرا
ــنجی  ــه نیازس ــه ب ــا توج ــرکت ب ــن ش ــت. ای ــده اس گردی ــیس  ــی تأس ــن داخل ــای متخصصی ــری از توانمندی ه ــا بهره گی ب
آزمایشــگاه های تحقیقاتــی در زمینــه فیزیــک و اپتیــک تصمیــم بــه ســاخت تجهیــزات اپتومکانیــک و اندازه گیــری  بــا 
ارائــه خدمــات پشــتیبانی فنــی نمــود و خوشــبختانه بــا تکیــه بــر دانــش فنــی اســاتید ایــن رشــته و تــوان فنــی صنعتگــران 
کنــون توانســته در حــدود100 نــوع قطعــه و دســتگاه را تولیــد و ارائــه نمایــد تــا جایگزیــن معــادل آن هــا از برندهای  ایرانــی، تا
گــردد. ســاخت اقســام قطعــات اپتومکانیــک مــورد نیــاز در آزمایشــگاه های اپتیــک، لیــزر  پایــی  معتبــر آمریکایــی و ارو
گرهــای دســتی و موتــوردار و  و فوتونیــک نظیــر اقســام نگهدارنده هــا، میزهــا و بوردهــای اپتیکــی، ســاخت اقســام جابجا
نرم افزارهــای مرتبــط، طراحــی و ســاخت دســتگاه های اندازه گیــری نظیــر انحــراف ســنج مــاره، شــبیه ســاز خورشــید، 

کــه انجــام شــده اســت. کارهایــی اســت  تداخــل ســنج مایکلســون، تداخــل ســنج ماخ-زنــدر از پیشــینه 
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تولید قطعات )الکترونیکی( خودرو و 
 FC LED پروژکتورهای

فعالیت تولیدی این شرکت در دو بخش خاصه می شود : 
1- محصوالت خودرویی 
2- محصوالت روشنایی

از جمله محصوالت خودرویی این شرکت، قطعات الکترونیک خودرو شامل انواع 
کلیدهای برقی، دسته راهنما و ساعت دیجیتال خودرو و ... می باشد. دسته سیم، 

از جمله محصوالت روشنایی شرکت، چراغ های FC-LED است. این چراغ ها در 
کلیــه منــازل، شــرکت ها و فروشــگاه ها طراحــی شــده اند.  مدل هــای مختلــف و ابعــاد اســتاندارد جهــت اســتفاده در 
کــه می تواننــد  نوردهــی عالــی و یکنواخــت و مصــرف بــرق بســیار پاییــن از ویژگی هــای ایــن چراغ هــا محســوب می شــود 

کــم مصــرف و المپ هــای هالوژنــی باشــند. جایگزیــن مناســبی بــرای المپ هــای 

کــه مســلم  در داخــل خــودرو، انتقــال جریــان الکتریســیته توســط دســته ای از ســیم ها ممکــن می گــردد. بنابر ایــن آنچــه 
اســت، پیشــرفت صنعــت خــودرو منــوط بــه پیشــرفت تکنولــوژی تولیــد قطعــات خــودرو و از جملــه دســته ســیم 

می باشــد. 
ــازار  ــه نوســانات ب ــا توجــه ب ــواع قطعــات خــودرو می باشــد. ب ــه تولیــد ان ــه در زمین فعالیــت اصلــی شــرکت مهــرگان پهن
انــواع  تولیــد  را در زمینــه  ایــن شــرکت ضمــن توســعه فعالیت هــا در ســایر حوزه هــا، فعالیــت جدیــد خــود  خــودرو 
پروژکتورهــای صنعتــی بــا تکنولــوژی FC LED آغــاز نمــوده و بخشــی از خــط تولیــد خــود را بــه ایــن فعالیــت اختصــاص 
یســت  کاهــش اثــرات ز داده اســت. اســتفاده از منابــع نــوری دارای فناوری هــای نویــن و اهمیــت صرفه جویــی انــرژی و 
محیطــی ناشــی از بخــش تولیــد انــرژی الکتریکــی و نظــر بــه ســهم باالیــی مصــرف انــرژی الکتریکــی در تأمیــن روشــنایی 
و حساســیت ایــن موضــوع بــه علــت همزمانــی بخــش اعظــم آن بــا پیــک مصــرف، راهــکار پیشــنهادی جایگزینــی 
ــرژی در  ــره  وری ان ــه ای در به ــل ماحظ ــر قاب ــد تأثی ــه می  توان ک ــت  ــوژن اس ــای هال ــپ ه ــای الم ــه ج ــای LED، ب المپ ه

بخــش روشــنایی داشــته باشــد.

ینــی، حفــظ و  کارآفر

ایجــاد اشــتغال
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• ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
• صرفه جویی ارزی

• ایجاد ارزش افزوده در تولید محصوالت بومی

6 ماه

شرکت طراحی و مهندسی مهرگان پهنه

تهران/تهران

شــرکت طراحــی مهندســی مهــرگان پهنــه در ســال 1375 تأســیس شــد و فعالیــت صنعتــی خــود را بــا تولیــد قطعــات 
گســترش دامنــه تولیــدات شــرکت، مجموعــه  کــرد. بــا  کابیــن ولــوو آغــاز  خــودرو در ســال 1376 بــا مجموعــه چــراغ 
درخــت ســیم هــای خــودرو و دســته راهنمــا نیــز بــه تنــوع تولیــدات شــرکت اضافــه شــد و در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی 

از ســازندگان فعــال در زمینــه تولیــد قطعــات خــودرو فعالیــت می کنــد.
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تولید تجهیزات اتوماسیون پست های برق

یع، سیستمی  بر طبق تعریف انجام شده در استاندارد IEEE سیستم اتوماسیون توز
کردن و اعمال فرمان  یع را به نظارت از راه دور، هماهنگ  که یك شرکت توز است 

کلی  یع در زمان حقیقی و مسافت های دور قادر می سازد. بطور  ی تجهیزات توز رو
کنترل به عنوان  کنترل و نظارت از راه دور شامل یك یا چند مرکز  سیستم های 

کنترل شونده هستند.  کننده و تعداد پایانه به عنوان ایستگاه  کنترل  ایستگاه 
کرده  پایانه ها در ایستگاه های دور نصب می شوند و اطاعات مورد نیاز را جمع آوری 

ــال  ــرل ارس کنت ــای  ــان ه ــده و فرم ــردازش ش ــت و پ ــز ثب ــات در مرک ــن اطاع ــد. ای ــاده می کنن ــز آم ــی مرک ــرای دسترس و ب
ــال  ــرل اعم کنت ــت  ــتم های تح ــه سیس ــط ب ــزات واس ــق تجهی ــده، از طری ــت ش یاف ــه در ــا در پایان ــن فرمانه ــوند. ای می ش
می شــوند. نحــوه ارتبــاط بیــن مرکــز و پایانــه هــا از طریــق پروتــکل هــای اســتاندارد مخابراتــی مشــخص مــی شــود. بــرای 
انتخــاب پروتــکل مخابراتــی بایــد مــواردی نظیــر ســاختار شــبکه مخابراتــی، موقعیــت جغرافیایــی، ترافیــك انتقــال 

گیــرد.   ــرار  اطاعــات و فرمــان هــای مختلــف مدنظــر ق

کیفیــت مناســب،  ــا  ــر تأمیــن بــه موقــع بــرق متقاضیــان، تــداوم بــرق ب یــع عــاوه ب اساســی ترین وظیفــه شــرکت های توز
یــع، سیســتم اتوماســیون پیــاده ســازی شــود. در  ــرای مشــترکین اســت. بدیــن منظــور، الزم اســت در شــبکه هــای توز ب
کمتــر از چنــد ثانیــه نیــز صدمــات جبــران ناپذیــری را بــه اقتصــاد  وارد  صنایــع پیشــرفته امــروزی، قطــع بــرق حتــی بــرای 
گرفتــه شــود.  یــع، تمهیــدات الزم بــرای بــه حداقــل رســاندن خاموشــی ها، در نظــر  مــی آورد، لــذا بایــد در شــبکه های توز
کــه ایــن امــر بــا اجرای  بــرای ایــن منظــور بایــد قابلیــت اطمینــان مانــور شــبکه را افزایــش و زمــان انجــام مانــور را کاهــش داد 

یــع بــرق تحقــق خواهــد یافــت. پــروژه اتوماســیون در شــبکه توز

* تحقیق و توسعه،

 دانش فنی بومی

کارآفرینی، حفظ و   *

ایجاد اشتغال
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• صرفه جویی ارزی و جلوگیری از واردات محصوالت مشابه
• ایجاد ارزش افزوده توسط تولید بومی

• ایجاد امکان ارائه خدمات بهتر و پشتیبانی محصول
• ساخت و طراحی بر اساس نیاز مشتری

• مونتاژ مکانیزه دقیق قطعات با رعایت استانداردهای تولید و مهندسی در فرایند تولید

5 ماه

مهندسی سازگان ارتباط

تهران/تهران

از پیشــگامان طراحــی و ســاخت تجهیــزات  بــه عنــوان یکــی  ارتبــاط، در ســال 1370  شــرکت مهندســی ســازگان 
کوپلــر در  مالتــی  و  رادیویــی  مــودم  از جملــه  ارتباطــی  کــرد. دســتگاه های  کار  بــه  آغــاز    )RF( رادیویــی مخابــرات 
 Beam Forming( کــم نویــز بــا دینامیــك رنــج بــاال، دســتگاه های باندهــای HF ،UHF ،VHF، پیــش تقویت کننده هــای 
کریســتال و ســینتی ســایزری  گیرنــده هــای  Network(، سیســتم های حــذف تداخــل )Broadcast Killer(، فرســتنده و 
ــد  گیرنده هــای بان ــاال،  ــا ســرعت ب ــا قابلیــت جــاروب فرکانــس ب ــاال، ســیگنال ژنراتورهــای RF ب ــا حساســیت بســیار ب ب
کــه توســط  کروویــو در بــازه فرکانســی 1GHz18GHz از جملــه سیســتم هایی هســتند  پهــن جســتجو، تیونــر پهــن بانــد ما

کشــور، طراحــی، ســاخته و عرضــه شــده اند. ایــن شــرکت در داخــل 
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تولیــد نســل جدیــد ســامانه های هوشــمند ثبــت 
تخلــف ســرعت

افــزاری،  نــرم  از تجهیــزات  ثبــت تخلفــات شــامل مجموعــه ای  ســامانه هوشــمند 
در  می بایســت  ســامانه  ایــن  می باشــد.  ارتباطــات  و  الکترونیــك  افــزاری  ســخت 
تحــت  مقطــع  ترددهــای  همــه  اطاعــات  کیفیــت،  بیشــترین  بــا  و  زمــان  کمتریــن 
کاس، ســرعت خــودرو و فاصلــه طولــی و  پوشــش از محــور بــه همــراه پــاك، تصویــر، 
ــه یکــی از  کارفرمــا ب الیــن عبــوری را از طریــق بســترهای ارتباطــی تأمیــن شــده توســط 

نمایــد. ارســال  اســتقراری  محلهــای ذکــر شــده سیســتم سرعت ســنج 

کل حمــل و نقــل و پایانه هــای  هــدف از انجــام ایــن طــرح اجــرای قراردادهــای سیســتم ثبــت تخلــف ســرعت بــا اداره 
ک خــودرو، ســرعت ســنجش  اســتان اصفهــان می باشــد. بــا اطاعــات بدســت آمــده از ایــن ســامانه تشــخیص پــا

ــز اســتان اصفهــان در محورهــای تعریــف شــده می باشــد. ــه خی ثابــت جــاده ای در محــور حادث

* تحقیق و توسعه

* دانش فنی بومی
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ک خودرو  • تشخیص اتوماتیک پا
ی عبوری • تشخیص الین خودرو

ک در شب ک و امکان تشخیص پا • دارای پروژکتور مادون قرمز برای قرائت بهتر پا
ینگ  • وجود سیستم ارتباطات برای انتقال آنی اطاعات به مرکز مانیتور

• ایجاد یکپارچگی در سیستم های تشخیص تخلف

3 ماه

نگرش رایانه پویا

تهران/اصفهان

ــیس  ــک تأس ــزار و الکترونی ــخت افزار، نرم اف ــای س ــام پروژه ه ــدف انج ــا ه ــال 1377 ب ــا در س ــه پوی ــرش رایان ــرکت نگ ش
کــه بخــش ITS یــا  یــج و بــا توســعه و پیشــرفت شــرکت، بخــش هــای مختلفــی در شــرکت تشــکیل شــد  شــد. بتدر
ــا اســتفاده از  سیســتم های حمــل و نقــل هوشــمند یکــی از آنهــا اســت. در ایــن بخــش متخصصــان پــردازش تصویــر ب
کردنــد.  ک خــوان آغــاز  کار تحقیقــات خــود را بــا ســخت افزار سیســتم  پا تــوان نرم افــزاری و ســخت افزاری شــرکت، 
ــا در  ــه پوی ــرش رایان ــرکت نگ ــد. ش ــاز ش ــوزه ITS آغ ــس در ح ــای پلی ــایر نیازه ی س ــر رو کار ب ــه  ــن زمین ــرا در ای ــس از اج پ
گروه هــای تحقیقاتــی و نیروهــای خــود  کشــور را بــا  حــوزه نــرم افــزار، الکترونیــک، پــردازش تصویــر و مکاترونیــک نیازهــای 

ــرآورده می ســازد. از ســال 1387 ایــن شــرکت بعنــوان شــرکت دانــش بنیــان شــناخته شــده اســت. ب
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توسعه تجهیزات آزمون خط تولید فیبر نوری

موضوع این طرح، تهیه و توسعه تجهیزات تست و اندازه گیری شامل دستگاه تست 
 )Temperature Cycling Machine( آنالیز حرارتی ،)CD & PMD( کابل اپتیکی 

کابل )Temperature Cycling Machine(، جهت تجهیز خط تولید  تست مکانیکی 
کارخانه بوده است.  کیفی و فنی فیبر نوری تولیدی  و در موضوع تست پارامترهای 

که  فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه بسیار خالص هستند 
ضخامتی در حدود قطر موی انسان دارند. 

کنــار هــم قــرار داده می شــوند و بــرای انتقــال ســیگنال های نــوری مــورد  کابل هــای نــوری  آن هــا در بســته هایی بنــام 
کابــل  کــه بــه آن  کنــار هــم قــرار داده می شــوند  اســتفاده قــرار می گیرنــد. صدهــا رشــته فیبــر نــوری بــه صــورت بســته ای در 

گوینــد. نــوری مــی 

کابــل فیبــر نــوری در زیرســاخت ها و اتصــاالت نقــاط میانــی اســت و بــه دلیــل هزینــه ی  در حــال حاضــر، اســتفاده از 
کوتــاه اســتفاده نمی شــود. امــا  کــه بــرای نصــب و نگهــداری آن صــرف می شــود در سیم کشــی های بســیار  باالیــی 
 )FTTH( پتانســیل ایــن فنــاوری در ایــن زمینــه باالســت. تأمیــن نیازهــای مربــوط بــه پــروژه رســاندن فیبــر نــوری بــه منــازل
ــه پیشــرفت در  کشــور انجــام شــده و منجــر ب ــه و شــهر هوشــمند و شــبکه ملــی اطاعــات در  ــرای خان و ایجــاد زمینــه ب
کشــور و پویایــی شــبکه هــای  کان  کیفیــت زندگــی شــهروندان، مدیریــت  زمینههــای اقتصــادی، آموزشــی، اداری، 

ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات خواهــد شــد.   

ایجاد و توسعه 

آزمایشگاه های تخصصی 

و مرجع
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محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر
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کابل های فیبر نوری کیفیت و ایجاد امکان آزمایشات مختلف مرتبط با استاندارد جهانی  کنترل   •
کابل سازی کسب دانش نوین  • بومی سازی بیشتر و 

• طراحی بروز و پیشرفته محصوالت همگام با فناوری روز و نیاز جهانی
کارآفرینی مستقیم • اشتغال زایی و 

2 ماه

نیرو و ارتباطات آرمان صنعت رفسنجان

کرمان/کرمان

شــرکت صنایــع نیــرو و ارتباطــات آرمــان صنعــت رفســنجان، در ســال 1382 بــا هــدف تولیــد قطعــات صنعتــی تأســیس 
گردیــد. در ســال 1390 بــا عنایــت بــه تجربــه و ســابقه چندیــن ســاله ایــن شــرکت ، فعالیت هــای ایــن مجموعــه بــه 
کــه  گردیــد. در ســال 1392 بــا توجــه بــه نیــازی  کابل هــای مخابراتــی و تجهیــزات مربــوط بــه آن آغــاز  منظــور تأمیــن انــواع 
کابل هــای فیبــر  ــازار بــرای تولیــد  کشــور مشــاهده شــد، تحقیقــات، مطالعــات و نیــاز ســنجی ب در صنعــت ارتباطــات 
کابــل هــا و بومــی ســازی ایــن صنعــت  گردیــد و در نهایــت تصمیــم بــرای احــداث واحــد تولیــدی ایــن نــوع  نــوری آغــاز 
ــر  ــل فیب کاب کیلومتــر  ــر 30،000  ــغ ب ــا ظرفیــت بال ــروژه، در ســال 1394 ب کشــور اتخــاذ شــد. ایــن پ ــار در  ــرای نخســتین ب ب
نــوری افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید. محصــوالت شــرکت صنایــع نیــرو و ارتباطــات آرمــان صنعــت رفســنجان تولیــد 

ــد RAINAR عرضــه می شــوند. ــا برن و ب



ح : نام طر

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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ساخت و تولید صنعتی آب نمای دیجیتال و 
سه بعدی  

موضوع طرح، تولید محدود بخش های الکترونیکی سامانه آب نمای دیجیتال 
کنترل شده  که ریزش های  می باشد. آب نمای دیجیتال پرده ای نمایشی از آب است 

یسه از آب باعث ایجاد طرح ها متعدد به صورت دلخواه  آب و همزمان نورپردازی هر ر
که نحوه 7چینش آبشار آب به صورت سه بعدی )مثا دایره ای(  می گردد. در صورتی 
باشد آب نمای دیجیتال سه بعدی به نظر خواهد رسید. متراژ پیشنهادی )مطلوب( 

که با چینش چند پکیج  شرکت ما بین 2 الی 10 متر می باشد 
)هر پکیج حدود 75 الی 85 سانت( از آبشار به  صورت متصل به هم حاصل می شود. یک آب نمای دیجیتال  سه 

که به اجمال عبارتند از: بعدی دارای بخش های متعددی می باشد 
کس فلزی کنترل مرکزی و با • سیستم الکترونیکی 

• اجزای مکانیکی و غیرالکترونیکی )پمپ آب، فیلتر آب، لوله کشی و ...(
• تابلو برق جهت تقسیم و تأمین برق بخش های مختلف

• نازل های پاشش آب با دقت و نحوه ساخت مشخص
• LED های نور پردازی سه رنگ RGB جهت ایجاد تمامی رنگ ها

ــای  ــهری، مکان ه ــای ش ــازی محیط ه ــا س ــی و زیب ــوه آرای ــت جل ــاص جه ــارف خ ــرح دارای مص ــن ط ــول در ای محص
گرچــه در دو ســال گذشــته در موضــوع ســاخت و نصــب و راه اندازی  عمومــی و مــوارد مشــابه دیگــر می باشــد. متقاضــی ا
محصــول موضــوع طــرح فعــال بــوده امــا بــازار بســیار متغیــری در ایــن موضــوع داشــته اســت. فــروش ایــن محصــول بــه 
کشــور عــراق در  ــه  گذشــته ب ــه ســابقه فــروش  ــا توجــه ب ــراردادی می باشــد. ایــن طــرح ب ــًا ق ــوده و عموم صــورت خــاص ب
کــه در  آینــده نیــز ممکــن اســت دارای صــادرات باشــد. بزرگتریــن نــوع ایــن محصــول در پردیــس تهــران اجــرا شــده اســت 

خاورمیانــه بــی نظیــر مــی باشــد و مــکان اجــرا، ورودی شــهر پردیــس جنــب بزرگــراه خلیــج فــارس بــوده اســت.

مســتقر در پارك هــای علم 

کز رشــد ی و مرا و فناور
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 CKD کامًا بومی و تولید •  دانش 
کارآفرینی مستقیم • اشتغال زایی و 

کشور عراق گذشته به  • سوابق صادرات در 

4 ماه

یستا الکترونیک یزد و

یزد/یزد

یســتا الکترونیــک یــزد، در ســال 1383 بــا هــدف طراحــی و تحقیقــات در زمینــه سیســتم های الکترونیکــی  شــرکت و
کنتــرل از راه  و مخابراتــی، ســاخت و تولیــد انــواع بردهــای الکترونیــک از قبیــل سیســتم های دزدگیــر، دســتگاه های 
ــه عنــوان اولیــن شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه ســاخت  ــد. در ســال 1387 ب گردی ــوط، تأســیس  دور و تجهیــزات مرب
گردیــده و مفتخــر اســت تــا امــروز یکــی از پیشــرفته ترین آب نماهــای جهــان را  آبنمــا در پــارک علــم و فنــاوری یــزد مســتقر 
گــروه پیشــگامان  تولیــد نمایــد. در ســال 1394 ایــن شــرکت، بــه منظــور تولیــد و تأمیــن ســامانه آب نمــای دیجیتــال بــرای 
ــه فــروش رســاند. از دیگــر فعالیت هــای  یــزد و مجتمــع تمــدن میــدان فردوســی تهــران محصــول مــورد نظــر را تولیــد و ب
یســه ای، آب نمــای ریزشــی، آب نمــای دیــواری دکوراتیــو  گوی نمــای دیجیتــال، تلویزیــون شــهری ر شــرکت عبارتنــد از 

کــه مــواردی مشــابه محصــول موضــوع ایــن طــرح می باشــند.
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پیاده سازی نرم افزار اعالم جرایم رانندگی در اقلیم 
کردستان عراق

عــراق  کردســتان  اقلیــم  در  رانندگــی  جرایــم  اعــام  بــرای  نرم افــزای  محصــول  ایــن 
گویــا،  اســتفاده خواهــد شــد. نرم افــزار اعــام جرایــم رانندگــی در ســه حــوزه ســامانه 

ســامانه پیامکــی و ســامانه طراحــی وب ســایت پیــاده ســازی خواهــد شــد.

ــا  بــه منظــور فراهــم ســازی امــکان دســتیابی  گوی هــدف از اجــرای ایــن طــرح، طراحــی و پیاده ســازی نرم افــزار ســامانه 
کاربــران مرتبــط، همــراه بــا ارائــه ســریع اطاعــات  کلیــه  کارشناســان، مدیــران و  ســریع و راحــت بــه اطاعــات مــورد نیــاز 
گاهــی مــردم از میــزان جرائــم رانندگــی و نیــز پرداخــت  بــه مخاطبــان و مشــتریان می باشــد. نرم افــزار ایــن شــرکت جهــت آ
یافــت جرایــم رانندگــی  کــه منجــر بــه در آســان بــا اســتفاده از ابــزار تلفــن همــراه و دیگــر بســتر های ارتباطــی می باشــد 
گســترش فرهنــگ اســتفاده از پرداخــت الکترونیــک وکاهــش رفــت و آمــد و ازدحام هــای ماهیانــه جهــت  در اقلیــم، 

پرداخــت قبــوض خواهــد شــد.

* صادرات محور

* کسب و کار الکترونیك
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• دسترسی سریع به اطاعات جرائم و پرداخت آسان جرائم
گسترش استفاده از خدمات الکترونیک و ایجاد بستر دولت الکترونیک  •

• صادرات و همکاری های بین المللی

4 ماه

ویرا ارتباطات یکتا تلفن

تهران/کردستان عراق

شــرکت »وایتــل« در ســال 1385بــه ثبــت رســید. از فعالیت هــای ایــن شــرکت می تــوان بــه تولیــد نرم افرارهــای مخابراتــی، 
ینــگ، راه انــدازی سیســتم هــای کامپیوتــر تلفنــی در ســطح ایران و کشــورهای همســایه،  تولیــد تجهیــزات صــدا و مانیتور

طراحــی، خریــد تجهیــزات، نصــب و راه انــدازی شــبکه، راه انــدازی مرکــز تمــاس اشــاره نمود.
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طرح هــای حــوزه دفاعــی و هوافضــا از جملــه حوزه هــای حمایتــی صحــا بــا دانــش فنی 
کــه بــه عنــوان یکــی از بخش هــای راهبــردی از  و فنــاوری بــاال )High -Tech( اســت 

جایــگاه مهمــی در ســبد حمایتــی شــرکت های فنــاور صحــا برخــوردار اســت. 
گونــه طرح هــا، صرفــا بــه عناویــن  در ادامــه بــا توجــه بــه محرمانــه بــودن اطاعــات ایــن 

کلــی موضوعــات اشــاره می گــردد: 

1-نمونه سازی و ساخت دستگاه های تولید سیگنال

2-طراحی و ساخت انواع رادار

کتیکی 3-تولید تجهیزات و زیرسیستم های سامانه های تا

4-نمونه سازی انواع مین یاب زمینی

5-تولید مجموعه عملگرها

6-تولید انواع سامانه های شمارنده

7-طراحی و تولید بردهای ناوبری

ح های حوزه دفاعی و هوا-فضا برخی از عناوین طر
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